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Resumo 

Este trabalho se propõe a debater a acerca da situação de pessoas Trans no Brasil,               

as dificuldades que elas enfrentam no meio social (casa, escola e mercado de             

trabalho), como essas dificuldades influenciam as vidas desses indivíduos e como,           

a partir da prática empreendedora, eles têm conseguido mudas suas realidades.  

Quantos aos meios, a pesquisa se baseia em reportagens, artigos e notícias            

relacionadas ao tema, além disso, usou-se para exemplificar a discussão, em           

termos práticos, uma instituição da cidade de Fortaleza.  

 

Introdução 

O presente trabalho busca discorrer baseando-se em notícias, reportagens e artigos           

sobre alguns dados a cerca da situação de pessoas Trans no Brasil. Esse grupo de               

pessoas encontra dificuldade ao buscar inserção no mercado de trabalho formal,           

fato que os colocam, muitas vezes, em situações extremas de vulnerabilidade. As            

estatísticas mostram dados alarmantes, por exemplo, sobre o índice de prostituição           

entre esses indivíduos. 

Vivendo marginalizados e como se não existissem, essas pessoas são as            

principais vítimas da homofobia no Brasil, pois, como bem se sabe, a cada ano              

registramos números alarmantes de homicídios de pessoas pertencentes a essa          

comunidade. A vulnerabilidade das ruas pode está relacionada a esses índices.  



 
 

Diante do descaso das autoridades e da exclusão do mercado de trabalho, muitos             

transexuais estão encontrando no empreendedorismo um meio de gerar renda de           

forma segura.  

 

 

 

 

 

Transexualidade no ambiente social 

Segundo o dicionário online Michaelis, a palavra transexual significa: “Que ou           

aquele que se submeteu a tratamento com hormônios (estrogênio ou testosterona)           

e procedimento cirúrgico, a fim de adquirir características do sexo oposto” 

Em termos técnicos, podemos entender transexualidade dessa forma, mas, na          

prática, transexual é todo indivíduo que não se identifica com o corpo em que              

nasceu e, por isso, opta por fazer a transição para o sexo oposto. No Brasil, a                

palavra Transexual pode nos remeter a outros termos, tais como exclusão,           

preconceito, violência, dentre tantos outros adjetivos que conotam sofrimento.  

Infelizmente esse argumento se sustenta, principalmente, em dados como os da           

União Nacional LGBT que aponta o tempo médio de vida de uma pessoa Trans no               

Brasil como sendo de aproximadamente 35 anos, enquanto que a expectativa de            

vida da população é de 75,5 anos, ou seja, em média, um indivíduo Trans vive, no                

Brasil, 40,5 anos a menos que o resto da população.  

Esse dado se torna ainda mais chocante quando relacionamos a ele informações            

como a de que, nos últimos oito anos, foram registrados mais de 800 assassinatos              

de pessoas Trans no Brasil, os dados são da ONG Transgender Europe (TGEu) e            

nos colocam em primeiro lugar no ranking mundial da matança a pessoas trans.  

Essa realidade reflete as características de uma sociedade retrógrada e          

preconceituosa que é incapaz de aceitar o diferente. Para muitos, os problemas            

causados por toda essa ignorância começa ainda dentro de casa. Infelizmente o            
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ambiente em que, para a maioria das pessoas, é o lugar onde elas encontram              

compreensão e acolhimento, torna-se sinônimo de dor e rejeição para muitas           

pessoas quando essas revelam que são Trans.  

Um exemplo dessa realidade é a história de Miguel Marques, 24 anos. O caso dele               

foi relatado pelo Jornal Correio Brasiliense em uma série de reportagens que o             

periódico fez contando um pouco da dura vida que as pessoas Trans têm no nosso               

país. Miguel morou com a mãe a vida inteira, quando começou a se perceber              

“diferente”, ainda na adolescência, sofreu bastante com a hostilidade com que a            

mãe o tratava. Ele conta que ela o perguntava se era homossexual, mas ele              

negava, pois sabia que sua questão não estava relacionada à sexualidade em si,             

mas à identidade. Relata, ainda, que no período mais conturbado da relação deles,             

ela ameaçou jogá-lo do alto de uma escada. Segundo o jovem foi necessário             

resistir a toda essa situação até que conseguisse concluir o Ensino Médio, pois             

sabia que, sem estudo, sua vida seria bem mais difícil.  

A história do Miguel não é apenas um caso isolado, diversas pessoas, todos os              

dias, sofrem de diferentes formas dentro de suas casas pela sua condição de             

transexual. De acordo com o disque 100, canal mantido pela Secretaria dos            

Direitos Humanos e cujo objetivo é receber denúncias de violações dos direitos            

fundamentais dessa parcela da população, revela que, em 2014, por exemplo,           

foram registrados 1192 casos de agressões a LGBTs, ainda de acordo com o             

órgão, um em cada seis casos fora cometidos por parentes das vítimas.  

Ainda é importante destacar que quando se fala em agressão, não fala-se            

necessariamente de violência física, pois considera-se como agressão todas as          

formas de ferir a integridade do outro, seja física ou moralmente. Essa é             

justamente a grande questão das agressões familiares, pois muitas dessas situações           

são causadas por meio de ofensas, pela incompreensão e essas situações, boa parte             

das vezes, geram a exclusão das vítimas, que por sua vez correm sérios riscos de               

contraírem problemas psicológicos. 

Não bastasse a rejeição familiar ou perder a vida cedo, como citado anteriormente,             

outro fato que choca quando se fala da comunidade Trans no Brasil é o descaso               



 
 

com o qual eles são tratados. A vida difícil de uma pessoa que não se identifica                

com o corpo a qual nasceu começa cedo, perpassa os muros de casa e chega até a                 

escola.  

Segundo a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais          

(ABLGBT), dos 1016 jovens ouvidos em uma pesquisa realizada pela instituição,           

55% disseram ter ouvido algo negativo relacionado a pessoas Trans no ambiente            

escolar e 45% afirmam que não se sentem seguros devido a sua identidade de              

gênero.  

Uma pesquisa realizada pelo defensor público João Paulo Carvalho Dias, que é            

presidente da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do           

Brasil, revela que o país concentra 82% da evasão escolar de travestis e             

transgêneros. Segundo uma pesquisa, denominada de “Juventudes na Escola,         

Sentidos e Buscas: Por que freqüentam?” 19,3% dos alunos de escolas públicas            

dizem que não gostariam de ter em sala colegas travestis, homossexual, transexual            

ou trasngênero. Esses dados podem servir de bases para nos explicar muitas            

coisas, inclusive a condição marginalizada a qual a comunidade Trans, sobre tudo,            

se encontra na maioria das vezes. Uma vez que são excluídos do meio escolar,              

têm o direito à educação privado e, por isso, não conseguem o pleno             

desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e sociais.  

O poder público, apesar de ter sua responsabilidade em toda essa situação, a             

medida que pouco investe em políticas públicas voltadas a defender os direitos            

desses indivíduos, é responsável por uma importante conquista da comunidade: a           

lei que permite Transexuais e travestis usarem seus nomes sociais em reparções            

públicas. Contudo, essa é apenas uma medida. O poder público ainda se comporta             

de forma bastante omissa quando se trata do direito de pessoas LGBTs e, por isso,               

se faz responsável por toda essa situação, uma vez que não garante a essas pessoas               

seus direitos fundamentais (à dignidade, o direito de ir e vir, à educação).  

Infelizmente, esses os dados citados também podem ser usados para explicar outro            

problema bem sério: a evasão escolar, como é de imaginar tanta hostilidade faz             

com que muitas pessoas trans abandonem a escola ainda na educação básica.            

http://www.abglt.org.br/docs/IAE-Brasil.pdf
http://www.abglt.org.br/docs/IAE-Brasil.pdf


 
 

Deixar a escola agrava sérios problemas na vida adulta desses indivíduos, sobre            

tudo, na busca por emprego.  

Segundo dados do ANTRA – Associação Nacional de Travestis e Transexuais - ,             

cerca de 90% das pessoas Trans no Brasil recorrem à prostituição pelo menos uma              

vez na vida. É fato que, como citado acima, o abandono da escola logo nos anos                

iniciais contribuem de forma expressiva com esse índice, mas não podemos           

acreditar que todas essas pessoas não freqüentaram a escola e não possuem            

instrução. Muitas possuem até diploma de nível superior, como é o caso da             

professora Luiza Coppieters, 37 anos. A história da docente licenciada em           

filosofia também foi tema de uma das reportagens da série de matérias especiais             

que o jornal Correio Brasiliense fez em homenagem as lutas que essas pessoas             

enfrentam diariamente no Brasil.  

A professora perdeu o emprego após pedir uma licença para tratar uma síndrome             

de pânico a qual foi acometida depois que contou para colegas de trabalho, chefes              

e para os alunos que havia começado a transição de gênero. A história de Luiza é                

um exemplo do que acontece diariamente Brasil afora.  

Mas se por um lado o mercado de trabalho formal discrimina e, muitas vezes,              

hostiliza pessoas Trans, o empreendedorismo tem sido para alguns uma          

importante alternativa para sobreviver de forma digna, ganhado um bom dinheiro           

e fazendo o que se gosta. 

Empreendedorismo como forma de empoderar pessoas  

“Empreendedor é o indivíduo que tem consciência do seu empoderamento – por            

isso, assume com autonomia o rumo da sua vida e constrói iniciativas que mudem              

a realidade para melhor” (MATTOS, 2015, p 30). 

O empreendedorismo é uma importante ferramenta econômica e social de          

qualquer nação, é por meio dele que a economia se mantém aquecida, a             

competitividade aumenta, novos produtos chegam ao mercado, novas idéias têm a           

oportunidade de se mostrar ao mundo e as pessoas conseguem melhorar suas            

condições de vida.  



 
 

Empoderamento, por sua vez, pode ser entendido como o ato de dar as pessoas              

autonomia e coragem suficiente para que elas saiam da condição de sujeitos            

passivos, ou seja, de pessoas que são determinadas pelo meio a qual estão             

inseridas e passem a se ver com sujeitos ativos: pessoas poderosas e capazes de              

ser donas de suas próprias vontades, com habilidade e disposição para a inovação             

e a transformação da qual necessitam. Uma importante característica de pessoas           

empoderadas é a capacidade que elas têm de contagiar outras pessoas. Em            

resumo, o empoderamento faz com que as pessoas transformem não só a si, mas              

quem os rodeia. 

Como a firma MATTOS, para além dos aspectos econômicos e sociais, o ato de              

empreender tem um papel determinante na vida particular de muitas pessoas,           

porque, a partir dele, elas conseguem perceberem-se com sujeitos donos de seus            

destinos, pessoas que são capazes de transformar positivamente o meio em que            

vivem e impactar as pessoas a sua volta, em outras palavras, o empreendedorismo             

é uma arma poderosa na ajuda para o empoderamento de pessoas.  

Falando especialmente da comunidade Trans, um bom exemplo de como o           

empreendedorismo pode ser uma ferramenta determinante na mudança da vida          

dessas pessoas, é o Abrigo Tadeu Nascimento, localizado na cidade de Fortaleza,            

vinculado à ATRANS-CE – Associação Transmasculina do Ceará. Hoje, a          

instituição conta com aproximadamente com 10 moradores que têm conseguido          

driblar as dificuldades financeiras por meio da venda de produtos artesanais que            

eles mesmos produzem, além disso, também comercializam, em um bazar          

itinerante, roupas usadas. Apesar de o Abrigo ainda não se manter apenas com o              

dinheiro arrecadado com as vendas, esses recursão têm sido bastante importante           

para a manutenção da casa. 

Hoje o principal produto por eles comercializado são pulseiras artesanais feitas de            

macramê, elas usam a temática LGBT como conceito. As vendas acontecem em            

eventos nas Universidades, por meio das redes sociais (Istagram, Twiter e           

Facebook) e está em processo de negociação com a prefeitura de Fortaleza um             

lugar fixo, em uma das várias feirinhas de artesato espalhadas pela cidade, para             



 
 

que eles consigam vender de forma um pouco mais sistematizada os produtos que             

confeccionam. Além das pulseiras, eles estão em processo de concepção de novos            

produtos feitos por meio de reciclagem.  

Faz parte do planejamento de longo prazo do abrigo criar uma marca, com             

identidade visual definida, e conceito próprio para divulgar e vender os produtos            

que eles fizerem. Especificamente no caso do Abrigo Tadeu Nascimento é válido            

destacar que mais que simples produtos, eles vendem um conceito, a ideia da             

causa Trans. A partir da divulgação dos produtos e da veiculação de informação             

por meio das mídias da instituição, espera-se, tanto quando adquirir recursos           

financeiros, tocar as pessoas e fazer com que elas consigam enxergar, não só as              

pessoas Trans, mas toda a comunidade LGBT com mais respeito. 

Considerações Finais 

Como dissertado nesse trabalho e veiculado diariamente em vários locais na           

mídia, são muitas as dificuldades enfrentadas pela comunidade LGBT no Brasil,           

especialmente, a população Trans que, por causa da ignorância a qual nossa            

sociedade ainda está submersa, é exposta desde muito cedo a diversos tipos de             

situações e têm boa parte de seus direitos de cidadão usurpados. O mercado de              

trabalho brasileiro ainda é um terreno desconhecido por essas pessoas, que           

acabam marginalizadas. Mas como exemplificado, o empreendedorismo tem sido         

a saída que muita gente precisava para se sobressair de forma a se encontrar              

dentro desse mundo.  
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lei que permite Transexuais e travestis usarem seus nomes sociais em reparções            

públicas. Contudo, essa é apenas uma medida. O poder público ainda se comporta             

de forma bastante omissa quando se trata do direito de pessoas LGBTs e, por isso,               

se faz responsável por toda essa situação, uma vez que não garante a essas pessoas               

seus direitos fundamentais (à dignidade, o direito de ir e vir, à educação).  

Infelizmente, esses os dados citados também podem ser usados para explicar outro            

problema bem sério: a evasão escolar, como é de imaginar tanta hostilidade faz             

com que muitas pessoas trans abandonem a escola ainda na educação básica.            

http://www.abglt.org.br/docs/IAE-Brasil.pdf
http://www.abglt.org.br/docs/IAE-Brasil.pdf


 
 

Deixar a escola agrava sérios problemas na vida adulta desses indivíduos, sobre            

tudo, na busca por emprego.  

Segundo dados do ANTRA – Associação Nacional de Travestis e Transexuais - ,             

cerca de 90% das pessoas Trans no Brasil recorrem à prostituição pelo menos uma              

vez na vida. É fato que, como citado acima, o abandono da escola logo nos anos                

iniciais contribuem de forma expressiva com esse índice, mas não podemos           

acreditar que todas essas pessoas não freqüentaram a escola e não possuem            

instrução. Muitas possuem até diploma de nível superior, como é o caso da             

professora Luiza Coppieters, 37 anos. A história da docente licenciada em           

filosofia também foi tema de uma das reportagens da série de matérias especiais             

que o jornal Correio Brasiliense fez em homenagem as lutas que essas pessoas             

enfrentam diariamente no Brasil.  

A professora perdeu o emprego após pedir uma licença para tratar uma síndrome             

de pânico a qual foi acometida depois que contou para colegas de trabalho, chefes              

e para os alunos que havia começado a transição de gênero. A história de Luiza é                

um exemplo do que acontece diariamente Brasil afora.  

Mas se por um lado o mercado de trabalho formal discrimina e, muitas vezes,              

hostiliza pessoas Trans, o empreendedorismo tem sido para alguns uma          

importante alternativa para sobreviver de forma digna, ganhado um bom dinheiro           

e fazendo o que se gosta. 

Empreendedorismo como forma de empoderar pessoas  

“Empreendedor é o indivíduo que tem consciência do seu empoderamento – por            

isso, assume com autonomia o rumo da sua vida e constrói iniciativas que mudem              

a realidade para melhor” (MATTOS, 2015, p 30). 

O empreendedorismo é uma importante ferramenta econômica e social de          

qualquer nação, é por meio dele que a economia se mantém aquecida, a             

competitividade aumenta, novos produtos chegam ao mercado, novas idéias têm a           

oportunidade de se mostrar ao mundo e as pessoas conseguem melhorar suas            

condições de vida.  



 
 

Empoderamento, por sua vez, pode ser entendido como o ato de dar as pessoas              

autonomia e coragem suficiente para que elas saiam da condição de sujeitos            

passivos, ou seja, de pessoas que são determinadas pelo meio a qual estão             

inseridas e passem a se ver com sujeitos ativos: pessoas poderosas e capazes de              

ser donas de suas próprias vontades, com habilidade e disposição para a inovação             

e a transformação da qual necessitam. Uma importante característica de pessoas           

empoderadas é a capacidade que elas têm de contagiar outras pessoas. Em            

resumo, o empoderamento faz com que as pessoas transformem não só a si, mas              

quem os rodeia. 

Como a firma MATTOS, para além dos aspectos econômicos e sociais, o ato de              

empreender tem um papel determinante na vida particular de muitas pessoas,           

porque, a partir dele, elas conseguem perceberem-se com sujeitos donos de seus            

destinos, pessoas que são capazes de transformar positivamente o meio em que            

vivem e impactar as pessoas a sua volta, em outras palavras, o empreendedorismo             

é uma arma poderosa na ajuda para o empoderamento de pessoas.  

Falando especialmente da comunidade Trans, um bom exemplo de como o           

empreendedorismo pode ser uma ferramenta determinante na mudança da vida          

dessas pessoas, é o Abrigo Tadeu Nascimento, localizado na cidade de Fortaleza,            

vinculado à ATRANS-CE – Associação Transmasculina do Ceará. Hoje, a          

instituição conta com aproximadamente com 10 moradores que têm conseguido          

driblar as dificuldades financeiras por meio da venda de produtos artesanais que            

eles mesmos produzem, além disso, também comercializam, em um bazar          

itinerante, roupas usadas. Apesar de o Abrigo ainda não se manter apenas com o              

dinheiro arrecadado com as vendas, esses recursão têm sido bastante importante           

para a manutenção da casa. 

Hoje o principal produto por eles comercializado são pulseiras artesanais feitas de            

macramê, elas usam a temática LGBT como conceito. As vendas acontecem em            

eventos nas Universidades, por meio das redes sociais (Istagram, Twiter e           

Facebook) e está em processo de negociação com a prefeitura de Fortaleza um             

lugar fixo, em uma das várias feirinhas de artesato espalhadas pela cidade, para             



 
 

que eles consigam vender de forma um pouco mais sistematizada os produtos que             

confeccionam. Além das pulseiras, eles estão em processo de concepção de novos            

produtos feitos por meio de reciclagem.  

Faz parte do planejamento de longo prazo do abrigo criar uma marca, com             

identidade visual definida, e conceito próprio para divulgar e vender os produtos            

que eles fizerem. Especificamente no caso do Abrigo Tadeu Nascimento é válido            

destacar que mais que simples produtos, eles vendem um conceito, a ideia da             

causa Trans. A partir da divulgação dos produtos e da veiculação de informação             

por meio das mídias da instituição, espera-se, tanto quando adquirir recursos           

financeiros, tocar as pessoas e fazer com que elas consigam enxergar, não só as              

pessoas Trans, mas toda a comunidade LGBT com mais respeito. 

Considerações Finais 

Como dissertado nesse trabalho e veiculado diariamente em vários locais na           

mídia, são muitas as dificuldades enfrentadas pela comunidade LGBT no Brasil,           

especialmente, a população Trans que, por causa da ignorância a qual nossa            

sociedade ainda está submersa, é exposta desde muito cedo a diversos tipos de             

situações e têm boa parte de seus direitos de cidadão usurpados. O mercado de              

trabalho brasileiro ainda é um terreno desconhecido por essas pessoas, que           

acabam marginalizadas. Mas como exemplificado, o empreendedorismo tem sido         

a saída que muita gente precisava para se sobressair de forma a se encontrar              

dentro desse mundo.  
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