
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 

NIVEL DE PREPARAÇÃO DE UMA ESCOLA PARTICULAR X EM 

PAIÇANDU PARA RECEBER COMO ALUNOS, CRIANÇAS 

TRANSGÊNERAS 

 
Alan de Souza Miranda¹, Lais Silva Martins², Tiago de Souza Miranda³, Ricardo Silveira e 

Silva 
 

¹ Acadêmico do curso de Direito, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR. alanmirandadireito@gmail.com 
² Graduada em Ciências Sociais, Universidade Estadual de Maringá – UEM. laiz-machado@live.com3 

³Acadêmico do curso de Direito, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR tiagomiranda.jus@gmail.com                                                                                      

Mestre, professor UNICESUMAR/UNIFATECIE/UNIFCV. advocaciamaringa@uol.com.br 

 
 

RESUMO 
 

Este projeto de pesquisa será realizado com o intuito de conhecer qual a possibilidade de inserção de 
uma criança transgênera em determinada instituição de ensino fundamental privada na cidade de Paiçandu, 
se baseando no nível de preparação e adaptação dessa instituição para o acolhimento de crianças 
transgêneras como seus alunos. A escola será referida como “escola x”. É sabido que as crianças 
transgêneras são marginalizadas e excluídas em diferentes situações, sofrem preconceitos, estes, que 
acontecem inclusive na escola, tanto da parte dos colegas de sala como até mesmo dos profissionais atuantes 
desta área, desrespeitando o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um critério de validade de 
todas as normas. Para Kant ela diferencia o animal racional do animal irracional e seria um traço que diferencia 
os homens dos demais animais. Busca-se saber se esta escola estaria pronta para acolher uma criança 
transgênera, se os professores seriam capacitados para atender um caso como este, e também se os próprios 
pais dos alunos e alunas saberiam lidar com a situação presente. Neste projeto serão utilizadas pesquisas 
feitas por Natasha Kennedy, Dra. Tereza Rodriguez Vieira, entre outros, inclusive com a entrega de 
questionários com perguntas fechadas à instituição selecionada e posterior análises de diversos 
levantamentos bibliográficos.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Capacitação; Dignidade da pessoa humana; Inserção; Preconceito; 
Transgênero;  

 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A palavra ‘transgênero’ ainda não foi adicionada na língua portuguesa, mas cada dia 
mais se torna presente no vocabulário pátrio. A raiz da palavra “transgênero” vem da 
palavra latina “trans,” que significa “através”, o que faz significar em sentido literal ‘através 
do sexo’. A sexualidade humana é composta por três aspectos distintos, as orientações 
sexuais, os sexos e os gêneros (sendo que este último se subdivide em expressão de 
gênero, o papel de gênero e a identidade de gênero). As orientações sexuais são: a 
heterossexualidade, a homossexualidade, a pansexualidade, a bissexualidade e a 
assexualidade. Sexo e gênero são termos divergentes, sendo sexo definido pelos 
cromossomos, XY (macho) e XX (fêmea), e gênero é fruto de uma imposição cultural que 
está atrelada à figura do papel social masculino e feminino (CARDIN; GOMES, 2010). 

A expressão de gênero é o conjunto de vestimentas, acessórios, comportamentos 
pelo qual o individuo expressa, exterioriza sua identidade de gênero, já o papel de gênero 
compreende os papeis sociais, as atitudes, os deveres de uma pessoa que são pré-
determinados pela sociedade, ou seja, por padrões estabelecidos do que é ser homem e 
mulher, e por fim, a identidade de gênero consiste em como o indivíduo se sente em relação 
ao gênero ao qual pertence, ou seja, se é masculino ou feminino.   
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Como conceito, uma pessoa é transgênera quando sua expressão de gênero não 
corresponde ao papel social atribuído a ela, que foi determinado ainda dentro do ventre de 
sua mãe e em seu nascimento, como menino ou menina, onde foi predestinado a pertencer 
ao mundo do rosa ou do azul. Esta pessoa nasce no corpo de um gênero especifico, mas 
não se identifica de forma alguma com seu corpo, como se não pertencesse a ele, e não 
pertence, diferente de uma pessoa cisgênera (VAL; MELO, 2006). 

O interesse em abordar este tema teve início no contato com uma série de 
documentários em diversos canais de televisão, sobre crianças transgêneras, e suas 
relações com a família, escola, amigos e a própria sociedade. O mais inquietante sobre 
este tema é como as pessoas possuem preconceito e arrogância para com estes casos, 
havendo uma mistura de conceitos e uma generalização agressiva para com estas 
situações, onde se mistura religiões, costumes, corpos, fatores genéticos e o próprio gênero 
em si, causando desordem e alienação. 

Existe uma repressão sobre essas crianças, com a sociedade querendo, de todo 
modo, arrumar meios de escondê-las, ocultá-las, inclusive na escola, pelos companheiros 
de sala, supostamente seus amigos, e muitas vezes até seus professores. Este é um ponto 
muito importante da pesquisa, que é a análise e o entendimento da razão pelo qual as 
escolas não estarem devidamente preparadas para acolher tais crianças. Nas pesquisas 
usadas como referência, existem evidências de que, como resultado dessa imposição, 
dessa opressão, e transfobia internalizada na sociedade, muitas dessas crianças obtêm 
resultados muito baixos em suas atividades escolares, várias deixam a escola mais cedo, 
são muito mais tentadas à autodestruição ou tentativa de suicídio, e podem sofrer 
problemas de saúde mental no início da idade adulta. 

A escolha da escola foi aleatória, e ao pensar em todo o desgaste emocional destas 
crianças, surgiu a suposição se nesta escola, que é referencia em ensino na cidade de 
Paiçandu, a criança seria acolhida corretamente, se teria seus direitos garantidos, ou viria 
passar pelas mesmas situações terríveis no qual passaram as crianças dos documentários 
referidos. Apesar das crianças transgêneras existirem em quantidades muito pequenas, 
elas existem, e ao contrário do que as pessoas pensam, tomam consciência do que são 
realmente muito mais jovens do que esperado, faixa dos oito anos de idade (KENNEDY, 
2016), então, eles escondem e suprimem sua real identidade de gênero, devido às 

pressões sociais e culturais vivenciadas por eles desde sua existência.  

O objetivo principal trabalhado nesta pesquisa foi conseguir analisar em que grau de 
preparação (nível alto, médio e baixo) se encontra a escola x para acolher em seu ambiente 
crianças trans, para que seus direitos intrínsecos não sejam violados. Os critérios de 
avaliação são baseados no conhecimento do tema pela equipe pedagógica, direção, 
professores, e demais funcionários, a formação adequada dos mesmos para lidar com 
essas situações, como foram feitas essas formações, com base em quais preceitos foram 
concretizadas. No caso de não haver preparação, como poderiam ser realizadas, se haveria 
ou não desconexão dentre as opiniões particulares e crenças dos funcionários da real 
dimensão apresentada, além da própria estrutura física da escola, sobre o uso de 
sanitários, etc. 

 

2  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a elaboração desta pesquisa, foram feitas pesquisas bibliográficas sobre o tema 
escolhido, consulta da legislação atinente, noticias, vídeos e documentários sobre o 
assunto. Após todo esse processo, foi elaborado um questionário com nove questões 
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fechadas e abertas, sem limites de linhas por respostas, sem restrições para com o 
entrevistado. Algumas das questões hipotéticas, que permitem que o entrevistado imagine 
determinadas situações e explique como agiria se estas viessem a acontecer. Foi utilizado 
como apoio para a elaboração do questionário, a obra Aprendendo a entrevistar, de Valdete 
Boni e Silvia Quaresma. O mesmo foi enviado no dia dezessete (17) de julho de 2016, onde 
o entrevistado, pedagogo e diretor da escola, teve um prazo de sete (7) dias para devolvê-
lo respondido. O questionário foi enviado via e-mail, e respondido também por meio deste. 
Nele havia toda instrução necessária para que fosse preenchido corretamente, prazos, etc.. 
O retorno do questionário fora se deu no dia vinte e sete (27) de julho, dez (10) dias depois 
de ser enviado e recebido pelo entrevistado. No inicio houve a impressão que este atraso, 
se tratava de uma falta de interesse do entrevistado para com esta pesquisa, visto que foi 
necessário insistir para obter a resposta. Quando recebido, a primeira impressão foi que o 
entrevistado tivesse enviado por engano o questionário sem respostas, mas havia sim 
respostas, minúsculas, e uma das questões não havia sido respondida. 

  

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com base no questionário, conclui-se que não há conhecimento sequer sobre o 
tema, respostas curtas, simples, sem coerência com as questões apresentadas, o mesmo 
afirmou nunca ter visto esse assunto em sua graduação (pedagogia – UEM), realçando o 
despreparo, desinteresse deste e dos demais funcionários, e que desta forma, seria de 
grande dificuldade acolher de forma digna uma criança trans. Assim sendo, inobservado o 
princípio da isonomia, que prevê a igualdade de aptidões e de possibilidades virtuais dos 
cidadãos de gozar de tratamento isonômico pela lei. Por meio desse princípio são vedadas 
as diferenciações arbitrárias e absurdas, não justificáveis pelos valores da Constituição 
Federal. Ao questionar sobre os sanitários, a resposta foi: “O uso do sanitário não cabe à 
escola resolver, os sanitários estão à disposição de todos independente do gênero”, o que 
pode sugerir, além do desinteresse, certo receio em responder as questões, certo medo de 
expor o real nível de preparação da instituição. 

 

4  CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

A partir de todas as informações absorvidas durante esta pesquisa, é possível 
verificar que o nível de preparação desta escola particular x, de ensino fundamental, da 
cidade de Paiçandu, para atender como seu aluno uma criança transgênera e garantir a ela 
o cumprimento de seus direitos constitucionais, é baixo ou nulo, em razão da falta de 
interesse por parte do profissional entrevistado em se aprofundar no tema, nas leis, e até 
mesmo conversar e debater sobre situações que podem acontecer em toda e qualquer 
instituição. Por estas razoes, em análise particular, esta escola possui pouquíssima ou 
quase nenhuma preparação e formação para a devida responsabilidade e cumprimento da 
lei.  

Em suma, há de se perceber perfeitamente a inobservância de princípios 
constitucionais como dignidade da pessoa humana e princípio da igualdade, sendo o 
primeiro encontrado no artigo 1° da Constituição Federal, característica indispensável e 
inseparável de todo ser humano.  
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