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INCLUSÃO DE ALUNOS TRANSEXUAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

 

Resumo: Objetivou-se discutir a importância da inclusão de alunos transexuais na conquista e 
formação de novos direitos visando à transformação axiológica do status quo vigente e a superação 
de preconceitos de sexos. Após a promulgação da Resolução 12 de Janeiro de 2015, teve-se um 
novo contexto sobre a inclusão de pessoas transexuais, sendo que agora tem exigências em escolas 
municipais. A amostra foi aleatória, com uma pessoa transexual, contando suas experiências na 
escola como conviveu no mundo que não se tinha início de inclusão, e falando sobre as expectativas 
da nova resolução nas escolas. A luta levantada pelos atores sociais de diferentes faixas etárias e 
níveis econômicos, sociais e culturais caracterizou a mobilização nacional e local que ganhou corpo 
na resolução, sendo que mobilizou agentes universitários, trabalhadores, empresários, profissionais 
liberais e, inclusive, as escolas para serem atores na nova revolução de gêneros, fazendo história 
como agentes da inclusão na contemporaneidade.  
 
Palavras-chave: inclusão de pessoa transexual; novos direitos; desigualdades de gêneros. 

 
INTRODUÇÃO  

 
 A pesquisa surgiu diante da necessidade de entender o papel da inclusão de 

pessoas transexuais na formação de novos Direitos no momento em que se discutia 

a importância da Pesquisa na formação acadêmica. De um lado em Metodologia da 

Pesquisa e, de outro, a formação de novos direitos em Introdução ao Estudo do 

Direito.  

Consta, em especial, que após a promulgação da Resolução 12 de Janeiro de 

2015, que alguns municípios que acolheram e assinaram tal resolução tiveram e 

estão tendo dificuldades de aplicar e efetivar tal resolução nas escolas, sendo que a 

partir dos dados já coletados Conselho Nacional recomenda que estudantes sejam 

chamados pelo nome social e utilizem banheiros de acordo com sua identidade de 

gênero. 

Em que pese diversas medidas adotadas para melhorar escolas que não 

sabem como se adequar à resolução que beneficia alunos transexuais, estas 

escolas não tem conseguido ofertar um ensino inclusivo, adequado, célere e eficaz, 

o que pode implicar na descrença e no enfraquecimento do Estado Democrático de 

Direito na medida em que favorece o raciocínio de que a lesão aos direitos não será 

eficazmente enfrentada. 

O fato é que a explosão na demanda e da inclusão exige medidas sérias e 

comprometidas de modo a melhorar a prestação de serviços públicos. Todavia, para 

se definir as políticas adequadas que levem à eficiente prestação da educação de 

qualidade, urge previamente conhecer as causas do problema, para na sequência, 

se buscar as soluções.  



Nos dados e estudos de casos requerem uma análise aprofundada para se 

entender como está sendo aplicado essa fase dentro e fora de sala de aula. Há que 

delimitar, de início, que a pesquisa requer opiniões de uma pessoa transexual, 

análise e estudo de casos concretos, análises doutrinários e estudo da lei. 

No decorrer da pesquisa apresentam-se questões pontuais da inclusão e  

será apresentado o resultado da pesquisa realizada no município de Francisco 

Beltrão, Paraná, com uma pessoa transexual que é um agente social selecionado de 

forma aleatória, sendo identificado com letra do alfabeto para preservar sua 

identificação e a pesquisa com alguns operadores do direito que atuam na área da 

inclusão social. 

  

OBJETIVOS 

 
a) Discutir o papel da inclusão social de pessoas transexuais; 

b) Identificar como está sendo feito a inclusão de pessoas transgêneras; 

d) Analisar o processo de inclusão de escolas que estão aplicando a 

resolução 12 de Janeiro de 2015. 

 
METODOLOGIA 

 
 O método de pesquisa adotado é o materialismo histórico dialético que de 

acordo com Triviños (1987, p. 51) busca “explicações coerentes, lógicas e racionais 

para os fenômenos da natureza, da sociedade e do pensamento”. A pesquisa é do 

tipo qualitativo com estudo de caso. Para Triviños (1987, p. 133) o estudo de caso é 

“uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 

profundamente”.  

 O instrumento de pesquisa foi um questionário semiestruturado composto por 

questões abertas e fechadas aplicadas para uma pessoa transexual e para um 

agente da equipe da nova comissão da diversidade sexual e de gênero da OAB/PR, 

mais uma professora da rede regular de ensino fundamental. A seleção da amostra 

foi aleatória e os entrevistados foram identificados com letras do alfabeto, 

preservando as suas identidades. 

 

DA INCLUSÃO DA PESSOA TRANSEXUAL NA SOCIEDADE 



A transexualidade consiste no exercício do direito ao próprio corpo e à 

intimidade que o reserva. A maioria dos transexuais apresentam conflitos de 

identidade desde a infância. A sua sexualidade psíquica difere do seu sexo 

anatômico desde as características primitivas até as secundárias. Para muitos, 

torna-se uma necessidade a mudança de sexo por apresentarem uma situação que 

acarreta a automutilação e o suicídio. O que deve ser evitado, sendo necessário a 

análise e estudo dessas pessoas para incluí-los, e respeitá-los na sua dignidade da 

pessoa humana. Segundo Antônio Chaves (1977, p. 153): “[...] Ele aceita mudar 

muita coisa, menos o seu sexo pisicológico. Por isso, ‘apresenta uma determinação 

obsessivo-compulsiva para se submeter à operação. Na verdade, o sexo para ele é 

secundário e os seus órgãos genitais não são o centro do erotismo. [...]”. 

No caso do transexual ele busca a cirurgia para se realizar psicologicamente, 

pois é uma pessoa que não se identifica com seu sexo biológico, sendo necessário a 

mudança para a felicidade e bem estar, pois, já apresenta conflitos de identidade de 

gênero desde a infância. Quando prefere se vestir como o sexo biológico oposto, 

opta por brincadeiras ou brinquedos do gênero oposto, afirma que é ou que 

gostariam de ser do sexo oposto. Na adolescência esses conflitos de gênero 

acabam. Por outro lado, esse anseio de pertencer ao outro gênero pode surgir 

também na adolescência ou já na fase adulta, pois o indivíduo transexual que 

apresente desconforto com o sexo anatômico, vontade expressa de extinguir as 

genitais e as características primárias e secundárias que o fazem pertencer a sexo 

natural. 

O paciente para a cirurgia deve submeter-se pelo período mínimo de dois 

anos, a avaliação médica multidisciplinar, composta por psiquiatra, cirurgião, 

endocrinologista, psicólogo e assistente social. Além disso, deve ser diagnosticado 

pelo médico, como transexual, ser maior de 21 (vinte e um) anos e não apresentar 

características físicas inapropriadas para a realização cirúrgica. O ato deve ser 

praticado com o consentimento livre e esclarecido, sendo que no Brasil já está 

sendo oferecida a cirurgia pelo SUS (sistema único de saúde). 

 

DA INCLUSÃO DE PESSOAS TRANSEXUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL 

 

Transexuais matriculados em instituições públicas e privadas de ensino 

conquistaram um importante reconhecimento, ou seja, conquistaram a resolução 



número 12 do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoções dos 

Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais, sendo que orienta escolas e 

universidades a garantir o acesso e o reconhecimento desses estudantes em suas 

dependências. 

Entre outras disposições, o texto prevê que eles sejam tratados pelo nome 

social em listas de chamada e utilizem banheiros e vestiários de acordo com sua 

identidade de gênero. Na prática, numa demonstração fictícia significa que um aluno 

registrado com um nome seja chamado pelo seu nome social no registro de 

frequência e avaliação, porque se identifica com o sexo oposto a sua anatomia, e 

escolheu esse nome social, além de estar autorizado a frequentar livremente as 

dependências exclusivas para as meninas ou meninos. Inclusive o art. 6 da 

resolução de 12 de janeiro de 2015 afirma: “deve ser garantido o uso de banheiros, 

vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com 

a identidade de gênero de cada sujeito.” Segundo Paulo Freire (2011, p.38): “Ao 

pensar sobre o dever que tenho, como professor, de respeitar a dignidade do 

educando, sua autonomia, sua identidade em processo [...]”. 

Não há como inibir ou coibir a manifestação da criança, mas é preciso ver 

como operacionalizar isso de maneira que não haja uma repercussão negativa, bem 

como, todas as escolas devem lidar com a situação de maneira que não se torne 

contrangedor para nenhum aluno ou aluna. Desta forma, resta uma pergunta que 

não quer calar, deve-se criar banheiros unissex? Três banheiros? Ou deixar 

conforme a construção já feita e deixar que o aluno mesmo escolha? 

Na estrutura que a escola já foi feita não precisa de novos banheiros, ou seja, 

deve deixar a escolha do aluno transexual, porém a escola deve orientar e fazer 

campanhas para evitar o bullying entre alunos. Não obstante, é conveniente que as 

novas construções de escolas sejam feitas de vários banheiros unissex para evitar a 

discriminação. Segundo Dias (2014, p.37):  

 
A rejeição gera ódio que se manifesta nas mais diversas formas de 
homofobia: do bullying nas escolas, do mobbing nas relações de trabalho, 
às agressões físicas e psíquicas e a um assustador número de homicídios. 
A discriminação contra homossexuais é uma histórica, universal, notória e 
inquestionável realidade social [...]. 

 

Esse assunto é polêmico não só em escolas, porém em shoppyns, rodoviárias 

e todos os locais públicos onde haver banheiros. Nesses casos fazer um terceiro 



banheiro para acolher a pessoa transexual é uma forma de discriminação, ou seja, 

deve manter o que se tem construído e deixar a critério da pessoa transexual 

escolher, ou fazer uma nova construção com vários banheiros unissex. Salienta 

Hobbies (p. 47): “Desta guerra de todos os homens contra todos os homens também 

isto é conseqüência: que nada pode ser injusto. As noções de bem e de mal, de 

justiça e injustiça, não podem aí ter lugar. [...] “. 

Assim, o preconceito entre a humanidade, significa as palavras de Hobbes “o 

homem é o lobo do próprio homem”, não tendo piedade e nem respeito com outrem, 

sendo uma questão de falta de educação ou dogmas não superados pela sociedade 

atual. E ainda segundo Dias (2014, p. 35): [...] “O que não se encaixa nos padrões é 

rejeitada pelo simples fato de ser diferente [...]”. 

Atualmente o assunto em debate é a inclusão de alunos transexuais nas 

escolas. Segundo Paulo Freire (2011, p.39): “A responsabilidade do professor, de 

que às vezes não nos damos conta, é sempre grande”. Ainda, segundo MEJÍA 

(1996, p.84): “Hoje, mais do que nunca, estamos numa encruzilhada histórica. O que 

ontem foi, hoje não é mais. O ilegítimo encontra-se legitimado” [...]. Segundo Dias 

(2014, p. 36): “[...] Teoricamente, seria atrativo e fácil dizer que a homossexualidade 

é um absurdo, uma aberração, um desvio, jogando-se uma pá de cal sobre o 

assunto. Mas, tal solução, como afirma Rainer Czajkowski, em termos práticos, 

deixa muito a desejar”. 

Neste diapasão, a dignidade da pessoa humana defende os direitos 

fundamentais da pessoa humana, bem como o direito a saúde, educação, intimidade 

e liberdade. Assim, ninguém tem o direito de causar dano a outrem em virtude de 

gênero de sexo. Em outras direções também se pode refletir neste campo, 

perquirindo-se se antes de incentivar participação da escola no processo de inclusão 

fazendo com que estas pessoas transexuais não se sintam um peso, ou um “lixo” da 

consequência da sociedade, mas ser incluída como um ser humano com dignidade. 

Segundo Dias (2014, p.38): “[...] É abundante a bibliografia que traz precisos 

subsídios para vencer a resistência não somente dos operadores de direito como dá 

própria sociedade, que vem se mostrando mais tolerante com a diversidade [...]”. 

As deficiências do aparelho educacional, somadas aos ritos de ensino, criam 

situações de vantagem e/ou privilégios, portanto, de desigualdade. Assim, não se 

tem o controle total da situação, mas campanhas para melhorar a inclusão social, 

são necessárias para a população. Se por um lado os professores e educadores 



acreditam que a educação de forma inclusiva possa acontecer, por outro deve 

superar dogmas e o paradigma da inclusão de alunos transexuais estará superado, 

ou seja, a população não deve estar alienada a dogmas, segundo ARENDT (2007, 

p.277): “[...] de qualquer modo, enquanto a alienação do mundo determinou o curso 

e a evolução da sociedade moderna, a alienação da Terra tornou-se e continua 

sendo até hoje a característica da ciência moderna”. [...]  

Portanto, a estrutura otimizada de uma escola será sempre a que capacite 

para o melhor desempenho do que a ela será atribuída. Quando o que lhe é 

atribuído não está bem definido, ainda menos definidos serão os seus modelos 

estruturais, razão pela qual pesquisar qual o verdadeiro papel da educação e da 

sociedade no processo de inclusão é um desafio que vai ser superado ao longo dos 

anos.  

 
DA PESQUISA DE CAMPO 
 
 A pesquisa foi realizado no dia 27/06/2016, em Francisco Beltrão, Estado do 

Paraná, sendo entrevistados, advogados da OAB/PR que lidam com questões que 

abrangem pessoas transexuais nas ações jurídicas, e também participantes da 

comissão da diversidade sexual e de gênero da OAB/PR. A pesquisa foi realizada a 

02 (dois) membros da equipe. 

 Quando indagado o agente C sobre o que é feito na comissão ele indaga que 

“damos a orientação de como um advogado lidar com situações que envolvem 

pessoas transexuais, como respeitarem o direito dessas pessoas, como atendê-los 

de maneira adequada, e também somos legítimos para punir os advogados que 

agirem com preconceito”. 

 Quando perguntado para este advogado se ele já teve um caso em seu 

escritório sobre uma pessoa transexual, este respondeu que “tive um caso de 

violência homoafetiva, que tive que acompanhar com uma parte, fazendo logo após 

a união e dissolução de união estável, através de uma ação extrajudicial, e mais, 

tenho um caso de alteração de nome, e estou acompanhando este caso no devido 

processo”. Quando indagado como perfaz a mudança de nome o agente C 

responde: “a mudança de nome dependendo do juiz concede após a cirurgia de 

mudança de sexo, sendo que a pessoa deve ser acompanhada por mais de 2 anos 

com uma psicóloga, e a cirurgia já é feita pelo SUS”. 



 Percebe-se que as universidades já vem considerando que a pessoa LGBT 

pode escolher se quer usar o banheiro feminino ou masculino. 

 Já na educação infantil foi entrevistada uma professora, que explica alguns 

detalhes e situações que a escola já está se preparando.  

 Quando indagado a professora B sobre se ela já teve alguma aluna 

transexual, ela responde “não tive, mas as regras das escolas já é chamarmos os 

alunos de crianças e não de meninos ou meninas, esta orientação é para todos os 

professores utilizarem”. Percebe-se que a sociedade está mudando e que 

preconceitos estão sendo mudados aos longos dos tempos, e no casos da escolas 

infantis, esta mudança aconteceu como um “paraquedas”, ou seja, muito rápido, e 

que os professores precisam trabalhar e se organizar para a nova inclusão. 

 Quando perguntado a professora B sobre a possibilidade de ter um aluno ou 

aluno LGBT, e como trabalhariam, e se trabalham esta questão em sala de aula, 

está professora responde “eu trabalho com educação infantil, mas desde já a gente 

ensina, fazendo atividades e trabalhos que deve respeitar as todas as pessoas 

independente de quem elas sejam”. 

 E quando perguntado sobre se uma pessoa transexual deve usar o banheiro 

feminino ou masculino ou um terceiro banheiro, ela nos indaga: “A minha opinião é 

que cada pessoa tenha a liberdade de frequentar qualquer banheiro seja masculino 

seja feminino, cada um deve ir em qual achar melhor, o nosso papel cabe o 

respeito”. 

 Logo, chega-se a seguinte conclusão, que realmente a pessoa é quem deve 

escolher que banheiro utilizar, sendo que as pessoas no geral devem respeitar, e 

não praticarem bullying. 

 Através do Hotmail foi feita a pesquisa de campo com uma pessoa transexual 

na qual prestou seu ponto de vista para ajudar na pesquisa de campo, sendo tiradas 

as dúvidas mais frequentes, contribuindo para a presente pesquisa, esta como os 

outros agentes sociais foi identificada por letra de alfabeto, sendo entrevistada dia 

11/07/2016. 

 A partir da resolução 12 de janeiro de 2015, incitou-se saber o que uma 

pessoa transexual que já sofreu muito preconceito, bullying, e atitudes 

desrespeitosas com sua honra, pensa em respeito da resolução. Este agente tem 

idade acima de 21 anos de idade. Se tornando um exemplo de superação e respeito. 



 Quando indagado A sobre o significado de inclusão, o agente responde: 

“inclusão seria a garantia de que todas as pessoas, independentemente de suas 

diferenças, tivessem acesso aos seus direitos que lhes são negados de várias 

formas”. Outrossim, quando indagado se o processo de inclusão de pessoas 

transexuais nas escolas municipais vai atender as expectativas esperada, este 

agente indaga “algumas cidades do país tem criado programas que apóiam 

mulheres travestis e transexuais e pessoas trans no geral para voltarem a estudar, 

porém, esses programas tem como foco pessoas que vivem em situação de risco e 

não um trabalho específico para escolas que lidam com crianças trans”. 

 Desta forma, constata-se que a sociedade está a caminho da inclusão, 

buscando saídas para não haver mais preconceito, porém quando indagado a A se 

existe inclusão de pessoas transexuais na sociedade e como está sendo a inclusão, 

A responde: “não, na sociedade como um todo. As universidades têm se adequado 

à política do nome social, mas na maioria dos outros locais, -escolas, mercado de 

trabalho formal, família – enfim, num aspecto geral da sociedade não”. 

 Quando perguntado ao agente A se nas escolas quando ele (a) estudou se 

existia inclusão e como era aceita (o) na sociedade? O agente A responde da 

seguinte maneira: “não. Meu medo de ir pra escola existia ao mesmo tempo do 

medo de contar pros meus pais as situações de preconceito que aconteciam comigo 

na escola”.  Constata-se na fala de A que sofria diariamente com atitudes 

preconceituosas e que não acontecia inclusão em sua época de estudo no ensino 

fundamental. 

 Desta forma, foi perguntado a A como ela (e) atua no trabalho e se há 

respeito a sua pessoa, o agente A indaga que “não estou trabalhando no momento, 

mas no meu último emprego, apesar de pedir insistentemente para ser chamada 

pelo meu nome, os superiores e alguns colegas insistiram em me chamar pelo nome 

com o qual fui registrada”. 

 Quando questionado sobre a discussão do banheiro, sobre se na opinião dela 

(e) seria necessário a pessoa mesmo escolher que banheiro ir, ou fazer banheiros 

unissex, o agente indaga: “Sou a favor da pessoa mesmo escolher, pois as pessoas 

têm o direito de viverem suas vidas sem passar por constrangimentos ou serem 

obrigadas a se exporem à situações de risco. Se uma mulher entra no banheiro 

masculino e corre risco, o mesmo acontece para as mulheres trans”. 



 A questão do banheiro constata-se que a melhor opção é pessoa transexual 

escolher se usará o banheiro masculino ou feminino, por liberdade, e que nas 

futuras construções é necessário construir banheiros unissex, assim como o agente 

social A confirma que a pessoa deve ser livre em escolher sem ser constrangida, 

esta é a liberdade de ir e vir, que deve ser respeitada por toda a população. 

 Quando indagado ao agente A se ela (e) acha que o Brasil vai melhorar com 

a lei de inclusão de pessoa transexual nas escolas? Ela indaga o seguinte: “talvez 

um dia, não tão logo, pois o Brasil ainda é o país que mais mata travestis e 

transexuais no mundo”. E na mesma linha de pensamento perguntamos se o agente 

A conhece a Resolução 12 de janeiro de 2015? Ela responde: “sim, ela diz respeito 

à política do nome social e tange pontos como uso de uniformes, banheiros, 

documentos e etc”. 

 E ainda quando perguntado se na opinião do agente A sobre o que poderia 

ser pensado para que aconteça a inclusão em todos os espaços públicos e privados, 

o agente A responde: “inserir as pessoas trans na sociedade, contratando-as pra 

suas empresas ou escritório, dar espaço para pessoas trans viverem que não seja 

na margem”. 

 Para finalizar a pesquisa foi indagado o que a justiça pode melhorar para que 

aconteça a inclusão de pessoas transexuais, este agente A responde:  

primeiramente, deixar de lado a visão transfóbica que ela tem sobre as 
pessoas trans e praticar o mínimo de empatia e entender as necessidades 
jurídicas que as pessoas trans tem”. Na mesma linha de pensamento foi 
indagado o agente A para descrever o que acha interessante e que possa 
ser útil em pesquisa sobre a inclusão, ela nos indaga o seguinte: “é preciso 
dar voz às pessoas trans. Humanizá-las mostrando a situação em que as 
pessoas trans são obrigadas a viver e as situações que elas passam devido 
a visão transfóbica desse país. 

  

Logo, constata-se que o preconceito é grande em relação à inclusão de uma 

pessoa transexual, e que não basta apenas colocar a lei nas escolas, porém 

precisa-se que toda a sociedade contribua no respeito e educação com a inclusão 

dessas pessoas, pois muitas vezes uma pessoa transexual é rejeitada até por sua 

família, e uma lei para garantir a inclusão não basta, bem como, precisa-se de uma 

conscientização geral da população brasileira, para incluir de uma maneira 

urbanizada todas as pessoas transexuais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 Na estrutura que a escola já foi feita não precisa de novos banheiros, ou seja, 

deve deixar a escolha do aluno transexual em utilizar o banheiro que este se sinta 

confortável, porém a escola deve orientar e fazer campanhas para evitar o bullying 

entre alunos. Não obstante, é conveniente que as novas construções de escolas 

sejam feitas de vários banheiros unissex para evitar discriminação. 

 Portanto, a inclusão da pessoa transexual é preciso neste momento histórico, 

precisando construir a partir do que se aprende com essas pessoas de gêneros 

diferentes, sempre tratando-os de maneira que se possa ter a dignidade da pessoa 

humana. Além disso, precisa-se que o governo entre junto nesta batalha da inclusão 

social, fazendo campanhas na TV, e o combate ao preconceito de gêneros, para a 

conscientização da população nacional e internacional. 
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