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RESUMO 

 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou em julho de 2017 o parecer que 
autoriza a utilização do nome social em escolas da Educação Básica, portanto, a 
partir dessa resolução as instituições de ensino passaram a ter regras sobre como 
proceder na utilização do nome social de travestis e transexuais. Considerando esta 
legislação vigente, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de analisar como o 
nome social está sendo trabalhado na Escola Hilda Granemann de Souza (CAIC) a 
fim de sugerir ações para ampliar o seu uso junto a comunidade escolar e seus 
atores sociais. Em termos metodológicos, o trabalho possui natureza qualitativa, 
apresenta os tipos de pesquisa exploratória, estudo de caso e descritiva. Foi 
desenvolvido junto aos professores que atuam com os alunos do Ensino 
Fundamental II, do 6º ao 9º ano, sendo os dados coletados através de um 
questionário aplicado a esse público-alvo e analisados por meio de gráficos. Os 
resultados obtidos mostram que a maioria, 91,3% sabem o que é o nome social e 
como diferenciá-lo do nome civil e também estão cientes de que o nome social é um 
direito assegurado por lei federal a todos os estudantes, mas, 60,9% disseram não 
ter lecionado para alunos que usavam o nome social registrado no diário de classe. 
Para 42,6% dos educadores entrevistados o preconceito é um dos maiores 
responsáveis pelos altos índices de evasão de alunos gays e transgêneros da 
educação básica. E 56,5% apoiam o uso do nome social na escola, porém, 43,4% 
dos entrevistados dizem não apoiar ou então ser indiferentes ao uso. E a partir 
dessas informações foram então sugeridas 7 ações práticas que envolvem a 
comunidade escolar, os educadores, os alunos, os pais e o poder público, a fim de 
conscientizá-los sobre a importância de se respeitar esse grupo que se faz presente 
em todo ambiente escolar e na sociedade como um todo. 

 

Palavras-chave: Educação básica; Nome social; Gays e transgêneros. 
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ABSTRACT 

 

The National Council of Education (CNE) approved in July 2017 the opinion 
authorizing the use of the social name in schools of Basic Education, therefore, from 
that resolution, educational institutions started to have rules on how to proceed in the 
use of the social name of transvestites and transsexuals. Considering this current 
legislation, this work was developed with the objective of analyzing how the social 
name is being worked at the Hilda Granemann de Souza School (CAIC) in order to 
suggest actions to expand its use with the school community and its social actors. In 
methodological terms, the work has a qualitative nature, presents the types of 
exploratory research, case study and descriptive. It was developed together with the 
teachers who work with Primary School students, from the 6th to the 9th grade, and 
the data were collected through a questionnaire applied to this target audience and 
analyzed through graphs. The results show that the majority, 91.3% know what the 
social name is and how to differentiate it from the civil name and are also aware that 
the social name is a right guaranteed by federal law to all students but, 60.9% said 
they did not teach for students using the social name registered in the class diary. For 
42.6% of the educators interviewed, prejudice is one of the most responsible for the 
high dropout rates of gays and transgender students in basic education. And 56.5% 
support the use of the social name in school, however, 43.4% of those interviewed 
say they do not support or be indifferent to their use. From this information, 7 
practical actions involving the school community, educators, students, parents and 
public authorities were then suggested, in order to raise awareness of the importance 
of respecting this group that is present throughout school environment and society as 
a whole. 

 

Keywords: Basic education; Social name; Gays and transgenders. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para a professora Luma Nogueira de Andrade, que trata de direitos humanos, 

gênero e diversidade sexual e gestão escolar da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), o lema fundamental da educação 

é a inclusão. Não é incluir despindo as diferenças, pelo contrário, é incluir aceitando 

e respeitando as diferenças. Para respeitar e tratar bem as pessoas trans é 

necessário, primeiro, o respeito à sua identificação, que é o nome. O nome pelo qual 

eu me identifico é o nome pelo qual eu existo”, completa a professora. 

Partindo dessa afirmação, este trabalho se propõe a explorar o assunto do 

nome social, ampliando as discussões acerca do mesmo. Por isso, nas seções a 

seguir esse tema é desenvolvido de maneira detalhada. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

“O nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se 

identifica e é socialmente reconhecida” (TOKARNIA, 2017, p. 01, web). 

D� ������ ��� �������� � ���� �2�17� ���� � �! "�#$����� ��%�&�� !� ����'(�

�� �$&���d�� � $'� �� !��� '����% !�' �'��%�' �� ��$��)(� �*'���� �'��� �$ ��

'�$ ������� #$� � respeito à diversidade, à dignidade da pessoa humana, os direitos 

�� ����!)� � �� ���%�'��!&� � �' �����&�' ��$�����!��' ��!'�+����' !� ,�!'&�&$�)(�

������%� !� F�� �� D���&��d�' � -�'�'� !� .'&�&$&� �� ,���!)� � �� /��%�'��!&� � !�

� !� e%�!� 0����!�% �� .�$��)(� defendem a possibilidade do nome social também 

'�� $&�%�d��� para menores de idade, sem prejuízo do desenvolvimento de 

�����!c�' ��$��&� �' � �$&��' ������' ���� '�!�� �  ��%8!��� ��!&�� &�� �'&�'�

&��!'�t$��' � �$&��' ����!&�)9�' '�t$��' !�' �'��%�' ���'�leiras. 

: ������� ;�� ���� ��� ��� $nanimidade e indica que há uma preocupação 

��� �''�' #$�'&9�'< 0(� ��''� ����!&�� � #$�  ��* !� -�'�� ���#$� ��!�� !(� c*

$�� ����'(� '���� �''�< u�' ��''� �;����� #$� �''� &��*&��� !(� �'&* �t�%$=��<

,�!'�������' � �����&C!��� ��' ��!'�#$8!���' ��''� !� .ducação Brasileira. Não 

c* ���� &���� � '�% ��� � ��!����< ��!+�� #$� !(� ���!&��� ��'�����!�)(� �

 ��%8!��� !� �'��%� ��� ��!&� ��''� � !(� ��'�$&�� � &��� ���� �&v �+�� �� �''�

����%��*&��� - afirmou Siqueira. 
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Para Siqueira apud Ferreira e Kapa (2017, p. 01, web) “a gente não pode 

deixar que continue evasão escolar e os casos de violência em função da 

sexualidade das crianças e de sua identidade de gênero. Queremos pacificar essa 

questão colocando uma norma nacional que os sistemas cumprirão”. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

O ambiente escolar na atualidade reproduz em micro escala a diversidade de 

gênero presente na sociedade de maneira muito peculiar, pois há crianças e 

adolescentes que se identificam e comportam-se com identidade pertencente a 

gênero X, mas nasceram e foram registradas pertencentes a gênero Y,  criando 

assim inegável desconforto aos mesmos, pois se já não bastasse, os preconceitos  

diários e superações  que os mesmos enfrentam corriqueiramente, alguns entraves 

burocráticos e morosidades dos sistemas públicos, estão paulatinamente dificultando 

o acesso a coisas que a própria justiça já deliberou favorável. 

Cito o caso do “nome social”, direito esse assegurado em todo território 

nacional por Decreto federal nº 8.727 da Presidência da República, normatizando o 

uso do nome social pelos órgãos e entidades da administração pública, federal, 

direta autárquica e fundacional, mas que as escolas da rede municipal de Caçador 

ainda não reconhecem como algo legal e que deva ser implementado, mesmo em 

face de existir número considerável de alunos na referida situação regularmente 

matriculados em seu sistema. 

A partir dessas informações e do conhecimento da importância de se 

aprofundar a discussão sobre o uso do nome social nas escolas, apresenta-se o 

problema de pesquisa em estudo neste trabalho: como os educadores da Escola 

Hilda Granemann de Souza lidam com a questão do nome social? 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 Em abril de 2016 foi publicado um decreto, assinado pela então presidente, 

Dilma Rousseff, o qual estabelece que os órgãos e as entidades da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional, em seus atos e procedimentos, 

devem adotar o nome social da pessoa travesti ou transexual, de acordo com seu 

requerimento. O decreto estabeleceu prazo de um ano para o órgão e entidades se 
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adequarem à norma. A instrução normativa da Receita Federal publicada no Diário 

Oficial da União no dia 20 de julho de 2017 visa cumprir a determinação 

(TOKARNIA, 2017, web). 

De acordo com Tokarnia (2017, web) este decreto assegura a travestis e 

transexuais o direito de requerer, a qualquer momento, a inclusão de seu nome 

social em documentos oficiais e nos registros dos sistemas de informação, de 

cadastros, de programas, de serviços, de fichas, de formulários, de prontuários e 

congêneres dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional. 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou em julho de 2017 o 

parecer que autoriza a utilização do nome social em escolas da Educação Básica. A 

partir da resolução as instituições de ensino terão regras sobre como proceder na 

utilização do nome social de travestis e transexuais, mas para isso, a medida ainda 

depende de homologação do Ministério da Educação (MEC) (CLICRBS, 2017, web). 

Segundo o Conselho, em 24 Estados do país já existem regras permitindo a 

utilização do nome social para maiores de 18 anos, mas havia diferentes 

interpretações para os estudantes com idade inferior. A partir da nova 

regulamentação, os menores de idade também poderão solicitar o benefício por 

meio dos seus representantes legais (CLICRBS, 2017, web). 

A resolução que autoriza o uso do nome social de travestis e transexuais nos 

registros escolares da educação básica foi homologada em 17 de janeiro de 2018, 

pelo ministro da Educação, Mendonça Filho. Com o documento, maiores de 18 anos 

podem solicitar que a matrícula nas instituições de ensino seja feita usando o nome 

social. No caso de estudantes menores de idade, a solicitação deve ser apresentada 

pelos seus representantes legais (PORTAL.MEC, 2018, web). 

e��� � Portal.Mec (2018, web) o uso do nome social por travestis e 

&��!'�t$��' v $�� ��� �!����)(� ��!'&�!&� �� �����'�!&�!&�' ��'&� +�$�� '����%� � @*

��� ��''= �% !�' �!'���)9�' �� .t��� 0����!�% �� .!'�!� uv��o (Enem). Somente 

�� 2�17, 303 candidatos ao Enem fizeram uso desse direito, conforme dados do 

�!'&�&$&� 0����!�% �� .'&$��' � e�'#$�'�' .�$�����!��' /!='�� I��t���� ��!��). 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 Apresenta-se a seguir o objetivo geral e os específicos para este trabalho. 
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1.4.1 Objetivo Geral 

 

Analisar como o nome social está sendo trabalhado na Escola Hilda 

Granemann de Souza (CAIC) a fim de sugerir ações para ampliar o seu uso junto a 

comunidade escolar e seus atores sociais.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

A partir do objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

a) Avaliar como os educadores da Escola estão lidando com a questão do 

nome social; 

b) Sugerir ações para conscientizar a comunidade escolar e seus atores 

sociais sobre a importância do respeito as questões de gênero e diversidade na 

atualidade. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

Neste capítulo são apresentados o referencial teórico desenvolvido para este 

trabalho, a metodologia aplicada, a apresentação dos dados e a análise dos 

resultados obtidos. 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção fundamentar-se-a os temas centrais desse trabalho, envolvendo 

educação, escola, raça, gênero e diversidade sexual e por fim, nome social. 

 

2.1.1 Educação 

 

Num sentido mais contemplador e amplo, educação abrange todo o meio em 

que costumes e hábitos de um grupo são repassados de geração em geração, e 

onde conceitos como civilidade, respeito e capacidade de socialização são 

sistematizados entre os participantes. Conforme preconizou Paulo Freire (1974) de  

que “o mundo não é, o mundo está sendo” é mister que façamos uma reflexão 

coerente da contemporaneidade, para com isso adaptar-nos as novas demandas 

que batem a nossa porta no alvorecer desse novo século. 

Aqui nas terras de Pindorama tem-se ainda algumas peculiaridades 

quinhentistas que foram nossa herança inglória do período lusitano, como 

”devastação das matas [...] desatinos do monopólio e da monocultura, vertigem do 

lucro fácil, latifúndio, pirâmide social exclusivista, ganância desenfreada, vícios que o 

Brasil em vez de sanar, incorporou” (BUENO, 2012, p.44). 

Basta lembrar que desde os primeiros momentos em que a história brasileira 

começava a ser escrita, a partir de 1532 com a fundação de São Vicente, e poucos 

anos depois como fruto da Contrarreforma gestada no Concilio de Trento de 1545, 

um processo de fechamento cultural e combate ao humanismo renascentista foi 

fortemente implementado. Portanto, quando as batinas dos primeiros jesuítas 

tocaram o solo baiano em 1549 junto com o 1º governador geral Tomé de Souza, 

iniciava-se aqui, o que da Europa já  fora banido: conceitos pedagógicos  

medievalistas e a retrograda e conservadora escolástica. Diria Bueno (2012, p. 53), 

“o Brasil se desenvolveria sem livros, sem universidades, sem imprensa, sem 
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debates nem inquietações culturais: esse desejo de perpetuar a ignorância [...] 

condicionaria as perspectivas mentais do Brasil por 3 séculos”. 

Assim sendo, salienta-se que a dívida histórica tupiniquim no que tange a 

garantir o direito a educação e efetivá-lo de verdade nas  práticas do dia-a-dia é 

urgente, pois muito tempo ficou-se apenas fazendo coisas “pra inglês ver”, posto que 

enquanto o Velho Mundo iniciou suas articulações ainda no século XIX para efetivar 

sistemas de educação eficientes e eficazes que de fato contemplassem a demanda 

e atingissem o proposto, em terras brasileiras em pleno século XXI  ainda há 

“projetos” que não podem ser denominados nacionais, e que demonstram em seu 

âmago disparidades e abismos que são impraticáveis dadas as dimensões 

continentais que nosso país apresenta, o que ajuda a comprometer a aplicabilidade 

de qualquer idéia que seja (ARAUJO, 2011). 

Coaduna-se com essas reflexões Araújo (2011, p.281) ao afirmar: 

Quando se já não bastassem as famosas inoperâncias e falta de vontade 
política dos nossos representantes, alguns números que depõe contra nós, 
pois apesar de elevados números de matrículas no início dos ciclos, apenas 
pequena parte desses, conclui as etapas, sendo a reprovação e o abandono 
dois grandes companheiros do processo. 

Outro dado deveras importante, é a questão do analfabetismo funcional das 

pessoas com mais de 15 anos no país, onde quase ¼ do público atendido, apesar 

de ficar mais de uma década na escola, sai dela sem conseguir fazer uma releitura 

de mundo adequada, nem exercer sua cidadania (PNAD, 2005). 

Dessa perspectiva, voltando na história para compreender melhor as tramas e 

panos de fundo que foram se constituindo em cada lugar, encontram-se pistas que 

nos ajudam a entender melhor os cenários delineados. A noção de Estado 

historicamente remetia a posse permanente e exclusiva de um território, tão 

somente, e ainda que haja algumas controvérsias, pode-se inferir com Araujo (2011, 

p.283) que “foi apenas após a Revolução Francesa no fim do século XVIII que 

Estado e educação passam a ser vistos como coisas intrínsecas, onde segundo os 

ares revolucionários, a educação despontava como instrumento de regeneração  

social e de quebra como responsabilidade coletiva”. 

A partir do século XX mesmo em cenários liberais, ricamente ilustrados pela 

obra de Adam Smith (1983) em “A Riqueza das Nações”, a educação aparece como 

propulsora da igualdade econômica e social, e que deve e tem que ser garantida 

pelo Estado. 
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Os brasileiros porém começaram tardiamente e com pouco impulso, o que 

frutificou ações débeis e quase insipientes, ao contrário da Europa, onde no fim do 

século XIX seus sistemas nacionais de educação floresciam vivazes e atuantes, aqui 

nos prestávamos a atender apenas os interesses de uma minoria elitizada, que em 

nada contribuía para alterar o status quo, tanto que o fato de substituir a monarquia 

pela República não significou nada, bem como libertar os cativos também não, e não 

a toa, fomos o último país da América a abolir a escravatura, bem como trocar o 

regime. A insipiente República brasileira deu seus primeiros passos sem se 

preocupar nem em redistribuir renda, menos ainda em prover bem-estar social, tanto 

que mesmo com Vargas em 1930, havia apenas o desejo de enfraquecer as 

oligarquias, extinguindo o “café com leite” e aqui , na contramão do que Hobsbawn 

(1995) apud Araujo (2011, p.285) ressaltou “a partir de 1940 a educação se 

configurou como uma preocupação mundial que foi progressivamente se tornando 

central [...] verdadeira revolução social, traduzida num processo significativo de 

expansão das oportunidades de escolarização da população”, nada se efetivava, 

tanto que os militares em mão contrária ao varguismo nacionalista, escancararam o 

país ao capital estrangeiro. 

Portanto, compreender que o liberalismo foi um, o intervencionismo foi outro, 

e como não consolidou-se nenhum dos dois, agora ainda assiste-se a diminuição de 

um Estado que já era anão, é primordial para melhor compreensão desse engodo. 

Assim sendo, salienta-se que é de primeira necessidade que se compreenda que 

existir escolas públicas não é o mesmo que garantir direito a educação, e que se 

antes o acesso era dificultado, hoje pena-se com a baixa qualidade de ensino, e que 

de escolas que antes selecionavam “de” “para”, hoje nos vestindo com a capa do 

embuste da meritocracia, ao invés de garantir e efetivar respeito e cidadania a todos 

os discentes, vamos “deixando inconclusas garantias preconizadas ainda na 

Constituição de 1988” (TELLES,1999 apud ARAUJO, 2011). 

 

2.1.2 Escola 

 

As escolas nem sempre existiram, bem como nem sempre foram do mesmo 

formato, pois em consonância com as demandas socioeconômicas ela se adaptava, 

sempre atendendo os interesses de “quem mandava”. É importante ressaltar que o 

que se oferta na escola é um combo formal, intencional, planejado e sistematizado, 
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não com o mesmo caráter espontâneo do que ocorre na família. Pode-se inferir com 

Bueno e Pereira (2018, p.352) que a “escola sempre manteve relações de poder, 

nas sociedades primitivas ainda sem ser um espaço, uma instituição estrutural 

estava envolvida com o poder pela necessidade de transmissão permitida a poucos, 

e nos dias atuais como forma de dominação social”. 

A escola contemporânea foi gestada pelos burgueses do século XVI onde 

queriam instruir e também educar. Já no século XVII os esforços foram direcionados 

para disciplinar, polir a moral e subtender a criança como se a mesma fosse um 

adulto. Se dedicaram a curar a maldade natural que já nascia com o ser humano. 

Em tempo cabe citar a influência jesuítica que “aonde quer que se observe sua 

atuação, estão imersos em controvérsias, visto que bebiam na fonte da intolerância 

religiosa, do etnocentrismo e da Contrarreforma, portanto qualquer desvio de 

conduta, seja de uma criança peralta ou de um índio brasileiro poligâmico, eram 

duramente condenados e punidos” (BUENO, 2012, p. 50). 

Entre os séculos XVI e XVIII a educação continuou limitada a ser privilégio 

das pessoas abastadas e mesmo depois dos franceses fazer a cabeça dos seus reis 

rolar em praça pública e alardearem aos 7 ventos os princípios liberais de uma 

educação laica, pública, obrigatória, gratuita e universal, em terras brasileiras 

amargou-se um atraso monumental dessas melhorias, pois afirma Aranha (1996, 

p.73) apud Bueno e Pereira (2013, p. 353) que esse” desafio [...] está na 

universalização de um ensino básico de qualidade: que prepare para o trabalho, 

para a cidadania, cuidando da formação da personalidade nos aspectos afetivos e 

éticos”. 

Na opinião de Gomes (1996, p. 69): 

A escola não é um campo neutro onde, após entrarmos, os conflitos sociais 
e raciais permanecem do lado de fora. A escola é um espaço sócio-cultural 
onde convivem os conflitos e as contradições. O racismo, a discriminação 
racial e de gênero, que fazem parte da cultura e da estrutura da sociedade 
brasileira, estão presentes nas relações entre educadores/as e 
educandos/as. 

Gomes (1996, p.70) continua seu raciocínio: 

As teorias racistas presentes no cotidiano escolar e na sociedade não 
surgiram espontaneamente, nem são meras transposições de pensamento 
externo. Elas sofrem um processo de retroalimentação, e terminam por 
legitimar o racismo presente no imaginário social e na prática social e 
escolar. 
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Precisa-se, portanto, unir todos os esforços possíveis e concentrar-se em 

fazer sempre o melhor que for possível, pois como diz SNYDERS (1981, p.106) 

apud MARTINS FILHO (2011, p.59) “a escola é simultaneamente reprodução das 

estruturas existentes, correia de transmissão da ideologia oficial, domesticação- mas 

também ameaça a ordem estabelecida, é possibilidade de libertação”. 

Qual seria, portanto, a função da escola? Num viés mais amplo, sabe-se que 

as unidades escolares reproduzem as mazelas existentes nas sociedades com uma 

facilidade incrivelmente impressionante de rotular e excluir, como alerta ARENDT 

(1992, p.247) apud MARTINS FILHO (2011, p.60): “a educação é também onde 

decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las a própria 

sorte”. A escola cumpre seu papel humanizador quando mais que aproximar os 

homens de todo conhecimento científico e intelectual acumulado pelo homo sapiens, 

conseguir de fato humaniza-lo, aparando as arestas do preconceito e xenofobia 

(SILVA, 2013, p.2). 

Ainda para Silva (2013, p.2): 

Em função da sua pluralidade, a escola convive com inúmeros referenciais, 
advindos de diferentes realidades, de estudantes e de profissionais da 
educação, gerando múltiplas compreensões, entendimentos e formas de 
lidar com a diversidade. Em inúmeras vezes o diferente é visto com 
desprezo. Na escola o preconceito adquire forma e pode se transformar em 
ações violentas contra sujeitos ou grupos, apenas por serem diferentes da 
norma de uma determinada cultura. 

O caminho da esperança é preferido e acredita-se como Merleau-Ponty apud 

Martins Filho (2011, p.67) que “é comunicando com o mundo que nos comunicamos 

indubitavelmente conosco”, assim as escolas não podem se limitar a inserir os 

jovens no mercado de trabalho, pois seria negar a possibilidade de formar o sujeito 

na sua totalidade. 

De acordo com Silva (2002, p. 196) apud Bueno e Pereira (2013, p. 355):  

A escola é o locus de construção de saberes e de conhecimentos. O seu 
papel é formar sujeitos críticos, criativos que dominem um instrumental 
básico de conteúdos e habilidades de forma a possibilitar a sua inserção no 
mundo do trabalho e no pleno exercício da cidadania ativa. 

 

2.1.3 Raça, Gênero e Diversidade Sexual 

 

Aquele 13 de maio poderia ser mais um dia como qualquer outro nas terras 

tupiniquins tão familiarizados que estavam a conviver com circunstâncias brutais de 
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preconceito, violência e superioridade de uns sobre outros, e toda uma gama de 

práticas infames naturalizadas desde que os lusitanos tinham aqui aportado com 

seus arcabuzes e canhões 300 e tantos anos antes. Mas não o foi. Aquele  

13/05/1888 marcaria oficialmente uma “liberdade forjada”, uma soltura a “la Brasil”, 

que aprofundaria  ainda mais o já crudelíssimo abismo entre brancos e negros em 

solo brasileiro (BUENO, 2012). 

É necessário pontuar certamente que não foi invenção brasileira o 

etnocentrismo, doutrina que se firma na superioridade de uma etnia em detrimento a 

outra, mas que certamente aqui ela encontrou solo muito fecundo e adequado para 

se arraigar, isso certamente. Tanto que desde os primeiros contatos entre nossos 

colonizadores e a população autóctone, os primeiros registraram muito 

explicitamente em suas anotações, que os mesmos eram “bestas sem alma” e que o 

melhor que se podia fazer era salvá-los, leia-se aculturá-los ou matá-los. Em ato 

contínuo, começam a trazer para o Brasil, milhares de negros africanos aprisionados 

e vendidos em condições indescritíveis para trabalhar na terra. “Essa violência 

simbólica e real marcaria para sempre a formação de identidade do povo brasileiro 

(LA PLANTINE, 2003 apud VERGULINO; SILVA; SILVA, 2013). 

Apesar da miscigenação naturalmente ocorrida entre essa tríade branco-

negro-índio ao longo do tempo, ao invés de superarmos as problemáticas 

decorrentes desse encontro, tratamos de categorizá-las e hierarquizar, amparados 

no eurocentrismo  desumano e aviltante, quem era “melhor” e quem era inferior. E 

nesse contexto da sociedade brasileira” ao longo da sua história foi sendo produzida 

uma “norma”  a partir do homem branco, heterossexual, de classe média urbana e 

cristão” (LOURO, 2011, p.65). Essa é a nossa identidade referência, a identidade 

que não precisa ser mencionada, porque é suposta, esta subtendida. 

Com a passagem natural do tempo e a cristalização dessas verdades no 

imaginário coletivo, não fica muito difícil de perceber o quanto foi aprazível para os 

que estavam nessa zona de conforto, se beneficiando de todas as maneiras 

possíveis dessas mazelas sociais, querer garantir a manutenção destas 

indefinidamente. Os frutos dessa combinação de fatores produziu resultados 

pavorosos e extremamente injustos, pois assim como era normal uma sinhá do 

século XVIII poder mandar marcar a ferro o rosto de uma cativa por inveja da sua 

beleza, pois a mesma havia despertado a luxúria do esposo infiel dessa “mulher 

branca superiora”, em dias atuais, acha-se normal que sejam de maioria negra, a 
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população carcerária, bem como  as serviços gerais, os moradores de periferia, os 

que menos estudam etc, tanto que o discurso da incapacidade intelectual do negro é 

vívido e real (GOMES, 1996, p.77). 

Gomes (1996, p.70) explica que: 

As teorias racistas presentes no cotidiano escolar e na sociedade não 
surgiram espontaneamente, nem são meras transposições de pensamento 
externo. Elas sofrem um processo de retroalimentação e terminam por 
legitimar o racismo presente no imaginário social e na prática social e 
escolar. 

E o que ainda torna a situação mais aviltante é que ao longo do tempo o 

Brasil não encarou o problema de frente buscando de fato alternativas que 

minorassem as disparidades. Ao contrário, cria-se uma farsa da democracia racial, 

onde a obra de Gilberto Freyre, chamada de Casa Grande e Senzala, escrita em 

1989, casou como um acalanto, propalando que “as diferentes etnias formadoras de 

nossa sociedade convivem historicamente de forma harmoniosa e sem conflitos 

(GOMES, 1996). 

É oportuno citar também que como paliativo para a questão étnico-racial que 

prefere-se sempre ignorar, os brasileiros optaram por uma “ideologia de 

branqueamento” que teria ajudado esse ser inferior a melhorar. Daí o uso 

comumente disseminado de expressões como moreninho, chocolate ou cor de cuia, 

que remete a uma automática primitividade da cultura negra matriz, o que 

novamente lança luz para compreensão do porque a construção da auto-estima 

negra sempre foi tão tortuosa, pois para se deixar de ser os “outros”, teria que não 

haver norma como explicita Louro (2011, p.65) “a diferença é sempre constituída a 

partir de um dado lugar que se toma como centro e como referência”. 

Ressalta-se que identidade não é algo inato, e sim que se constrói de acordo 

com as circunstâncias experimentadas sócio-politico e historicamente pelos sujeitos, 

e: 

Posto que os negros foram diminuídos desde sempre isso contribuiu para 
legitimar a superioridade econômica, política e social do grupo branco e 
simultaneamente alimenta um imaginário coletivo intensamente negativo 
sobre o negro [...] responsabilizando o próprio pela discriminação que sofre 
e justificando as desigualdades raciais por meio desses fatores, um 
processo extremamente grave e tendencioso (SOUZA; CROSSO, 2007 
apud VERGULINO; SILVA; SILVA, 2013, p.115) 

No tocante a questão de genêro, novamente esbarra-se em vícios de conduta 

milenares que sempre tentaram e muitas vezes lograram êxito, em apagar a figura 
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feminina, e agora mais do que nunca o grupo LGBT, pois apesar destes existirem 

desde os primórdios da humanidade, parece haver quem imagine que eles brotaram 

do chão “agora” com os cd’s  da Lady Gaga. Em face “a ‘norma’ estabelecida na 

sociedade brasileira, os ‘outros’, os ‘alternativos’ ou ‘problemáticos’ serão em 

princípio as mulheres, as pessoas não-brancas, os não-heterossexuais ou não-

cristãos” (LOURO, 2011, p.65). 

E para garantir que não haverá redenção nem alteração do status quo, tratou-

se de criar marcadores simbólicos, materiais e sociais que visam naturalizar as 

diferenças, almejando com isso silenciar as relações de poder nelas intrínsecas, 

como propalar que profissão X é de mulher, e profissão Y é de homem, que 

determinados hábitos são coisas de gays e não de héteros, ou que determinados 

direitos e políticas podem ser exclusividade de uns em detrimento a outros, que 

recursos e serviços como saúde e educação não devem ser partilhados igualmente, 

escancaram o vergonhoso panorama em que o Brasil construiu seu pano de fundo: 

um país preconceituoso, retrógrado e arcaico que reduz tudo a perspectiva da 

heteronormatividade como fórmula mágica para tudo funcionar (LOURO, 2011). 

Ressalta-se ainda que vive-se tempos tão nebulosos que “as pessoas 

supõem que falar sobre homossexualidade pode levar garotos e garotas a se 

tornarem homossexuais [...] ou que aquele ou aquela que fala sobre essa prática em 

termos simpáticos ou não preconceituosos possa vir a ser reconhecido como gay ou 

lésbica” (BRITZMAM apud LOURO, 2011, p.67). 

Como a História nos ensinou e graças aos algozes nazistas, sabe-se que 

“uma mentira dita mil vezes vira verdade”, e a grande e incômoda pedra no nosso 

sapato, é que em nosso país além de um histórico que em nada favorece, tem-se 

ainda que conviver com setores interessados na continuidade do “quanto pior, 

melhor” como setores conservadores da Igreja Católica, igrejas evangélicas e 

movimentos intitulados pró-vida ou pró-família, que trataram de deturpar e distorcer 

em níveis estratosféricos o conceito estudo de gênero, e nominá-lo pejorativamente 

ideologia de gênero, onde teria “se articulado uma conspiração mundial entre ONU, 

União Europeia, governos de esquerda, movimento feminino e LGBT para destruir 

as famílias” diz Furlani (2016, p.08) e “propagar pânico social e voltar as pessoas 

contra os estudos de gênero e todas as políticas públicas voltadas para as mulheres 

e população LGBT, sobretudo nas questões relacionadas aos chamados novos 
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direitos humanos, como por exemplo, no uso do nome social, no direito a identidade 

de gênero, na livre orientação sexual”. 

Apesar de na contemporaneidade, tanto a nível nacional quanto internacional 

termos muito bons teóricos pesquisando sobre o tema e afirmando que as diferentes 

formas de viver a sexualidade e os gêneros são construções culturais, históricas e 

contingentes, há quem insista no determinismo biológico de maneira desonesta e 

deliberada, pois de maneira nenhuma os estudos de gênero negam a biologia: uma 

vez que gênero difere completamente de biologia, posto que é um conceito de 

sociedade, de cultura, e aprisionar as pessoas a sua biologia seria o equivalente a 

não realizar tratamentos médicos e deixar todos que desenvolvem patologias 

agonizando até o óbito, pois seu corpo biológico assim o determinou (FURLANI, 

2016). 

De acordo com Butler (2003) apud Alves (2013, p.6) “gênero é uma 

complexidade permanentemente em mudança, de onde se derivam as identidades 

alternativamente instituídas e abandonadas segundo as propostas e as regras do 

jogo em questão”.  

Coadunam-se com isso Martins e Angelin (2017, p.2) quando reiteram que 

desde os primórdios do gênero sapiens “a convivência em sociedade pressupõe que 

sejam materializados alguns acordos no contexto social para que o cotidiano seja 

mais organizado e as relações entre seus membros mais pacíficas e 

humanizadoras”, sendo, portanto, uma atitude extremamente pouco civilizada insistir 

em aprofundar disparidades, ao invés de garantir equidade e paz a todos os seres 

humanos, pois esse processo de apagamento compulsório que é destinado a  

população LGBT se estende a todas as dimensões possíveis e mostra sua face mais 

pavorosa na análise de JUNQUERA (2009, p.30) apud ALVES (2013, p.2) [...], “como 

alguém que não pode existir, nem ser visto, ouvido, reconhecido, respeitado e 

tampouco amado, pode ser odiado?”. 

 

2.1.4 Nome Social 

 

Sabe-se que é de conhecimento amplo e irrestrito da grande maioria das 

pessoas a relevância que o nome assume no quesito personalidade, e pode-se dizer 

até, que é um dos principais balizadores da trajetória identitária de cada um, porque 

é pelo nome que ficamos conhecidos, que interagimos em sociedade, que 
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construímos nossa história. Cabe ressaltar, porém que não somos apenas um nome, 

nem tampouco um órgão sexual e sim uma confluência de vetores como diz 

Maranhão (1995, p.127) apud Martins e Angelin (2017, p.3) “a própria Sexologia 

Médico-Legal já invoca a percepção de que a característica sexual da pessoa é 

determinada por quatro fatores:  genético, endócrino, morfológico e psicológico“. 

É mister assim que aprofunde-se as reflexões acerca das gigantescas 

dificuldades que as pessoas que não se enquadram nos padrões dito “normais” 

suportam sem trégua nas suas vidas cotidianas, haja visto que os” processos de 

estigmatização que travestis e transexuais sofrem são decorrentes do rompimento 

com os modelos previamente dados  pela normatização, ficando com isso marcados 

negativamente e desprovidos de direitos a ter direitos, o chamado “corpo abjeto” 

(BUTLER, 2003, p.191 apud ALVES, 2013, p.6). 

Os brasileiros formatados pela égide judaico-cristã olham as pessoas a partir 

dos seus órgãos sexuais e simplesmente ignoram a trajetória sócio histórica dos 

conceitos feminino e masculino, e é uma crença tão dogmática que há quem 

professe que ela faz parte das leis do país. Alves (2013, p.7) nos esclarece: 

Os corpos  foram vistos ao longo da história ora como máquinas, como um 
corpo disciplinado e adestrado, com suas aptidões ampliadas e suas forças 
extorquidas para se tornarem produtivos, ora como corpos- espécie, por 
serem transpassados  pela mecânica do ser vivo sendo suporte dos 
processos biológicos: nascimento, longevidade, nível de saúde e 
mortalidade, Cada sociedade tem seu regime de verdades, tipos de discurso 
que escolhe [...] são criadas regras de comportamento e ação, o que é ou 
não permitido. 

Fica, portanto, evidente que as pessoas trans esbarram em todo tipo de 

dificuldade para ver garantido qualquer anseio por conta do senso comum, que 

insiste no fator biológico para nos classificar e que comumente lança mão do 

desprezo para resolver algo que lhe soe diferente. Apesar do ordenamento jurídico 

nacional estabelecer respeito a diversidade e ser um dos primeiros artigos da nossa 

Constituição, Brasil (1988) “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” e em ato 

contínuo prosseguir afirmando que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza”  tem-se um abismo entre o que se diz e o que se faz, tanto que 

ainda nessa Carta Magna outros dois artigos tratam diretamente da educação e 

supõem entre outras coisas garantir “igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola”, mas não é isso que é visto nas práticas corriqueiras do 
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ambiente escolar. 

De acordo com Santos (2009) apud Silva (2013, p.19.706): 

Um dos fatores preponderantes para a evasão escolar consiste na 
insistência dos professores e professoras dirigirem-se a alunas e alunos 
travestis e transexuais por meio do seu nome civil, utilizando esse artificio 
como um caráter punitivo negando o nome social escolhido pela/o sujeita/o 
em consonância com a forma como esse sujeito se reconhece, identifica e 
apresenta-se nas relações sociais. 

Podem ser elencados ainda outros documentos de calibre ainda mais 

respaldados que poderiam servir de norte para boas tomadas de  decisão, mas que 

muitas vezes são invisibilizados compulsoriamente por manipulação das bancadas 

religiosas, travestidos de paladinos da justiça, os guardiões da moral, como a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, relatórios da UNESCO, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9394/96, a Carta dos Usuários da Saúde  entre outros tantos  bons documentos que 

orientam e pleiteiam em tese alguns princípios comuns: respeito, dignidade e 

igualdade de oportunidades, conquistas estas que não interessam a essa “casta  

macha, branca hetero e cristã” visto que para eles as condições históricas e 

materiais de subordinação, sofrimento, violência e morte que mulheres, gays, negros 

e trans enfrentam, lhe é favorável  a manutenção do seu status quo (SILVA, 2013, p. 

19.711). 

Na opinião de Mansur (2018, web), o nome social representa uma conquista 

aos travestis e transexuais, e também um avanço dos direitos da população LGBT 

na sociedade brasileira; de reflexão sobre as possíveis identidades e a 

transitoriedades que decorrem das construções sociais, culturais e identitárias nesse 

olhar pós-moderno. 

Segundo Brasil (2017, p.1), no 1º artigo: 

Na elaboração e implementação de suas propostas curriculares e projetos 
pedagógicos, os sistemas de ensino e as escolas de educação básica 
brasileiras devem assegurar diretrizes e práticas com o objetivo de 
combater quaisquer formas de discriminação em função de orientação 
sexual e identidade de gênero de estudantes, professores, gestores, 
funcionários e respectivos familiares. 

Ainda, segundo Brasil (2017, p.1), no 2º artigo da Resolução nº 1, de 19 de 

janeiro de 2018, fica instituída a possibilidade de uso do nome social de travestis e 

transexuais nos registros escolares da educação básica. 

Falcão (2017, p.228) corrobora com o determinado na legislação dizendo que: 
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A inclusão do nome social no ambiente escolar representa adentrar a sala 
de aula com uma relação direta de diálogo entre o professor e estudante no 
sentido de quem de  fato ele  é. Imaginando que em sala de aula o 
professor se refere  à estudante travesti e transexual com o uso de um 
nome pelo qual ela é reconhecida e associa  a  sua  identidade.  E  como  o  
diálogo  parte  de  um  reconhecimento  a aprendizagem entra em outra 
dimensão. 

  Com relação a idade, Brasil (2017, p.2), descreve o seguinte: 

Art. 3º Alunos maiores de 18 (dezoito) anos podem solicitar o uso do nome 
social durante a matrícula ou a qualquer momento sem a necessidade de 
mediação. 
Art. 4º Alunos menores de 18 (dezoito) anos podem solicitar o uso do nome 
social durante a matrícula ou a qualquer momento, por meio de seus 
representantes legais, em conformidade com o disposto no artigo 1.690 do 
Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Martins e Angelin (2017, p.10) finalizam: 

Somente com uma educação pautada no respeito as diferenças e aos 
direitos humanos é que será possível uma mudança paradigmática, para 
que efetivamente mudanças sociais que possibilitem o respeito as pessoas 
trans sejam efetivadas, e, portanto, sejam devidamente reconhecidas como 
sujeitos de direito.  

A partir disso talvez, quando fizerem novos rankeamentos, nosso país fique 

entre os 1º lugares nos indicadores de saúde, educação ou saneamento, e não mais 

como o” país que mais mata transexuais e travestis, representando uma quantidade 

quatro vezes superior aos dados apresentados pelo México, o segundo colocado no 

ranking” (BENTO, 2015, p.1). 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

Nas seções a seguir serão apresentados os seguintes assuntos: natureza e 

tipos de pesquisa, universo, técnicas e instrumentos de coletas de dados e, por fim, 

procedimentos para análise de dados. 

 

2.2.1 Natureza da Pesquisa 

 

Este artigo possui natureza da pesquisa qualitativa, pois a mesma buscou a 

postura de ouvir o que as pessoas têm a dizer e participar de eventos sem a 

preocupação de que isto possa influenciar os respondentes ou processos em 

andamento. 
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Segundo Roesch (1999, p. 155): 

A pesquisa qualitativa é apropriada para a avaliação formativa, quando se 
trata de melhorar a efetividade de um programa ou plano, ou mesmo 
quando é o caso da proposição de planos, quando se trata de selecionar as 
metas de um programa e construir uma intervenção. 

A pesquisa qualitativa preocupa-se com os aspectos da realidade que não 

podem ser qualificados, concentrando-se na compreensão da dinâmica das 

revelações sociais (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

 

2.2.2 Tipos de Pesquisa 

 

 Os tipos de pesquisas presentes neste trabalho são a exploratória, o estudo 

de caso e a descritiva.  

A pesquisa exploratória trata da primeira aproximação de um tema e visa criar 

maior familiaridade em relação a um fato ou fenômeno. Ela é quase sempre feita 

como levantamento bibliográfico, entrevistas com profissionais que estudam e/ou 

atuam na área e visitas a web sites (SANTOS, 2000). 

 Sobre o estudo de caso, Yin (2001, p. 33) diz: “um estudo de caso é uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos”. 

Já a pesquisa descritiva, segundo Vergara (2000, p. 47): 

A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou 
de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre 
variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os 
fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. 

 

2.2.3 Delimitação do Universo 

 

 Quanto ao universo de estudo, este trabalho foi desenvolvido junto aos 

professores que atuam na Escola Hilda Granemann de Souza (CAIC). Esta escola 

possui, aproximadamente, 120 funcionários sendo 100 professores atuando na 

Educação Infantil, no Ensino Fundamental I – Anos Iniciais e no Ensino Fundamental 

II – Anos Finais, nos períodos matutino e vespertino. Os professores pesquisados 

foram aqueles que atuam com os alunos do Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano. 
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Para Andrade (1995, p. 144):  

O universo da pesquisa é constituído por todos os elementos de uma 
classe, ou toda a população. População é o conjunto total e não se refere 
apenas a pessoas, pode abranger qualquer tipo de elemento: pessoa, 
pássaros, amebas, espécies vegetais, etc. 

 

2.2.3.1 Amostragem 

 

Em função do tamanho do universo e da disponibilidade de tempo para 

desenvolvimento do trabalho, foi definida uma amostra deste universo, sendo assim 

pesquisados 23 professores. Esta amostragem foi a não-probabilística, a qual 

Zikmund (2006, p. 363) afirma que é “uma técnica de amostragem na qual as 

unidades da amostra são selecionadas com base no julgamento pessoal ou na 

conveniência”. 

De acordo com Roesch (1999, p. 138): 

Dependendo do tamanho da população, do tempo dos entrevistadores, 
custo da pesquisa, ou ainda capacidade de processamento dos dados, faz-
se necessário extrair uma parcela desta população para investigar, em vez 
de utilizar seu total. Deste modo, utiliza-se o processo de amostragem. 

 

2.2.4 Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados 

 

 Quanto a coleta dos dados, os mesmos foram levantados através de um 

questionário aplicado ao público-alvo. O questionário corresponde a um conjunto de 

perguntas que o informante responde, sem necessidade da presença do 

pesquisador (GIL, 2002). O questionário foi composto por 6 questões, sendo 4 

objetivas e duas objetivas/descritivas, com a necessidade de justificar a resposta 

dada. Dessa forma, os dados utilizados neste trabalho são primários. 

Segundo Barros e Lehfeld (2000, p.89) “a coleta de dados significa a fase da 

pesquisa em que se indaga e se obtêm dados da realidade pela aplicação de 

técnicas”. 
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2.2.5 Procedimentos para Análise de Dados 

 

Por fim, a análise dos dados se deu por meio de gráficos, os quais foram 

elaborados a partir da tabulação dos questionários aplicados. A análise também 

aconteceu de maneira descritiva, a partir da interpretação dos resultados obtidos. 

Gil (1999) afirma que a análise de dados tem como objetivo organizar e 

sumarizar os dados de maneira a possibilitar o fornecimento de respostas ao 

problema proposto na investigação, estabelecendo a ligação entre os resultados 

obtidos com outros já conhecidos. 

Na análise dos dados, o elaborador da pesquisa entra em maiores detalhes 

dos dados estatísticos para conseguir respostas às suas indagações e assim, 

estabelecer as relações entre dados coletados e o seu objetivo de estudo 

(MARCONI; LAKATOS, 2007). 

 

2.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Neste subcapítulo apresenta-se a contextualização do ambiente em estudo e 

desenvolve-se os objetivos específicos estabelecidos. 

 

2.3.1 Contextualização do Ambiente 

 

A Escola de Educação Básica Hilda Granemann de Souza (CAIC) encontra-se 

numa área periférica do município de Caçador-SC, no bairro Martello, notadamente 

conhecido por seus problemas sócio-econômicos e de estrutura familiar, haja visto 

que o mesmo serve em sua grande maioria para movimentar uma engrenagem mais 

perversa do que se possa imaginar, que é a estrutura fabril e de agronegócio do 

município em questão. 

Estima-se que no bairro Martello existam cerca de 25 mil moradores que, 

apesar de receberem um atendimento médico, sanitário e educacional deficitário,sob 

diferentes aspectos, dispõem de 6 unidades escolares que atendem da pré-escola 

ao ensino médio, sendo que nem todas abrangem todos os níveis educacionais  

logicamente. 

Bastante corriqueiro e de difícil correção, porém é a cultura presente em 

alguns núcleos mais empobrecidos do bairro, que não veem a educação como uma 
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real possibilidade de ascenção e superação das chagas sociais ali tão duramente 

instaladas, sendo a evasão escolar, ou um aproveitamento muito aquém do 

esperado, infelizmente, uma realidade muito cruel. 

Sendo, portanto, um ambiente bastante vulnerável as violências de toda sorte, 

infelizmente muitas crianças são diretamente afetadas, e de diferentes maneiras, o 

que tragicamente já fez testemunhar inúmeras crianças que encontraram-se no 

submundo da prostituição, uma alternativa para conseguir sustento. Cabe registrar 

que muitas dessas crianças e pré adolescentes eram exatamente travestis, na 

maioria do sexo masculino, que por ocasião de estarem matriculados na escola, 

estavam no nosso convívio diário, tendo um nome civil nos registros escolares, mas 

se identificando e interagindo com o mundo sob outra alcunha. 

Objetivando analisar a realidade do uso do nome social na Escola em 

questão, o presente estudo foi desenvolvido tendo como base os dois objetivos 

específicos traçados inicialmente, os quais serão desenvolvidos a seguir. 

 

2.3.2 Avaliação de Como os Educadores da Escola Estão Lidando com a Questão 

do Nome Social 

  

A primeira pergunta do questionário visou saber a quanto tempo o educador 

atua no magistério, as respostas obtidas são apresentadas no gráfico 1. 
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Gráfico 1. Você atua no magistério há quanto tempo? 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Conforme o gráfico aponta, 69,6% dos entrevistados atuam há mais de 5 anos 

no magistério, seguidos por 13% que atuam de 3 a 5 anos e outros 13% dos 

docentes de 1 a 3 anos, o que mostra que a grande maioria possui experiência 

profissional suficiente para compreender claramente como a dinâmica do magistério, 

e das legislações são fluidas e em constante aprimoramento, posto que 

principalmente nos últimos anos, vislumbrou-se algumas alterações essenciais no 

cotidiano escolar. 

Na segunda pergunta, o questionamento foi sobre se o educador sabe 

diferenciar o nome civil do nome social, as respostas são apresentadas no gráfico 2 

e as justificativas dadas comentadas a seguir. 
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Gráfico 2. Você sabe o que é nome civil e o que é nome social? 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Ante o exposto, tem-se 91,3% dos docentes da Unidade Escolar cientes do 

que é o nome civil e o nome social, e 8,7% que afirmam desconhecer, porém como a 

prática tem mostraso em diferentes situações, teoria não é exatamente a mesma 

coisa que a prática, ou seja, não basta as pessoas saberem das coisas quando não 

o efetivamente realizam. 

Para os que responderam sim, a pergunta solicitava justificativa da resposta, 

e a grande maioria justificou que o nome civil é o que se recebe ao nascer, dado 

pelos progenitores, e registrado em cartório, ao passo que o nome social é o que as 

pessoas escolhem usar em função da sua condição de transgênero. 

A terceira pergunta indagou se o educador é ciente que o uso do nome social 

é assegurado por lei federal a todos os estudantes, se assim for solicitado, e as 

respostas obtidas estão no gráfico 3. 
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Gráfico 3. Você é ciente que o uso do nome social é um direito assegurado por 

lei federal a todos os estudantes, inclusive menores de idade, quando a pedido 

dos pais ou responsáveis? 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

De acordo com o apresentado no gráfico 91,3% dos docentes entrevistados 

afirmam saber que o uso do nome social é direito assegurado por lei federal a todos 

os estudantes, inclusive aos menores de idade, quando a pedido dos pais ou 

responsáveis, e  apenas 8,7% afirmam desconhecer tal contexto. 

Já a quarta pergunta questionou o educador sobre ele já ter lecionado para 

alunos que usavam o nome social, e o gráfico 4 mostra as respostas. 
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Gráfico 4. Você já lecionou para alunos que usavam um nome social diferente 

do nome civil registrado no diário de classe? 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Conforme o gráfico indica 60,9% dos entrevistados disseram não ter 

lecionado para alunos que usavam um nome social diferente do nome civil registrado 

no diário de classe, ao passo que 39,1% afirmaram que sim, que já haviam 

lecionado. Convém ressaltar que é possível afirmar que alguns docentes ao 

responder essa pergunta não foram fidedignos a resposta correta, pois outrora em 

situações de conselho de classe de alunos nessa situação, afirmaram 

veementemente que não os chamariam pelo nome social, enquanto alguns 

professores defendiam o respeito a esse aluno de ser tratado pelo nome com que se 

identificava. 

 Essa pergunta também era descritiva se a resposta dada fosse sim, pois 

questionava o seguinte: Descreva como você reagiu a essa situação. Os poucos que 

responderam, descreveram agir com naturalidade, pois o entendimento dos mesmos 

é de que isso é um direito do aluno. 

A quinta pergunta tratou da evasão escolar dos alunos gays e transgêneros  

da educação básica e apresentou diversos fatores que podem estar contribuindo 

para esta evasão. O gráfico 5 demonstra as respostas dadas pelos educadores 

entrevistados. 
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Gráfico 5. A que fatores você atribui os altos índices de evasão de alunos gays 

e transgêneros da educação básica? 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

O gráfico mostra que 42,6% dos docentes reconhece que o preconceito é o 

grande propulsor da evasão escolar envolvendo esses alunos em especifico, 

seguidos por 19,1% que afirmam ser discriminação sexual o motivo da desistência, 

17,0% dizem ser as agressões verbais e ameaças a responsável pela evasão e 

10,6% citando as agressões fisícas como o motivo da evasão. Ainda 6,4% dos 

entrevistados afirmam que a falta de apoio da escola seria também um fator, ao 

passo que 4,3% não souberam responder. 

No meu entendimento, muito do alarmante 42;6% de preconceito é praticado 

pelos próprios agentes escolares, pois não são apenas com os professores que as 

crianças convivem, e sim desde a hora que cruzam o portão, com os agentes de 

servicos gerais, porteiros, merenderias, auxiliar de biblioteca etc, e diferentes 

personagens podem contribuir para esses sujeitos se sentirem acolhidos ou 

rejeitados. 

Finalizando, a sexta e última pergunta visou questionar os entrevistados sobre 

o apoio dos mesmos ao uso do nome social na escola. O gráfico 6 demonstra os 

resultados obtidos. 
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Gráfico 6. Você apoia o uso do nome social na escola? 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

O grafico explicita que 56,5% dos docentes entrevistados afirmaram que 

apoiam o uso do nome social, ao passo que 30,4% se disseram indiferentes a 

questão e 13% se posicionaram contrários ao uso do nome social.  

Considero especialmente alarmante a porcentagem de “indiferente e não”, 

posto que se as duas respostas forem unidas, tem-se quase a mesma quantidade 

que respondeu sim, e aí cabe uma preocupante questão: como se pode estar 

indiferente, ou pior ainda, ser contrário a uma realidade tão atual e preocupante 

como o reconhecimento e respeito  ao movimento LGBT?  

Basta que se retroceda a pouco mais de um século e se entenda a conjuntura 

do movimento feminista e todas as conquistas fundamentais pelas quais as 

mulheres passaram, e se queira minimizar isso a “indiferente” ou “tanto faz”, o que 

conduz a um entendimento claro de que se trata de um grupo inferior, não 

enquadrado no conceito da heteronormatividade. Além disso, esse resultado ainda 

mostra uma divergência com as respostas dadas anteriormente pelos entrevistados, 

onde os mesmos alegavam conhecer, compreender e reconhecer que é um direito 

dos transgêneros, mas nesse ponto se contradizem. 
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2.3.3 Sugestão de Ações para Conscientizar a Comunidade Escolar e Seus Atores 

Sociais Sobre a Importância do Respeito as Questões de Gênero e Diversidade na 

Atualidade 

 

Tendo em vista o já conhecido e repulsivo preconceito velado que permeia as 

instituições e a própria sociedade como um todo, depois desse trabalho investigativo 

surgiram algumas questões essenciais para combater essas situações dentro da 

comunidade escolar, sendo elas: 

a) Realizar palestras educativas para todos os funcionários da comunidade 

escolar;  

b) Aplicar cursos de capacitação para os professores visando melhorar a 

práxis e o ambiente em sala de aula; 

c) Promover estudos sobre a legislação pertinente com o propósito de tornar 

efetivo o cumprimento da mesma; 

d) Realizar pequenas oficinas com os alunos para conscientiza-los de que o 

respeito e a empatia devem ser as molas mestras do convívio no ambiente escolar; 

e) Promover a aproximação dos pais com a escola na busca de respostas as 

angustias possivelmente surgidas; 

f) Desenvolver uma cartilha com orientações específicas do assunto e 

distribuí-las para a comunidade escolar e seus atores sociais visando promover uma 

permanente reflexão sobre o tema; 

g) Exigir que o poder público tome as medidas que lhe cabem no tocante a 

corrigir os déficits na estrutura do programa educacional instalado nas escolas, que 

até então não atende a exigência da lei federal. 

Entende-se que com essas ações pode-se minimizar as falhas já apontadas 

até o momento, e dar um passo mais concreto na melhoria do atendimento a esse 

grupo, que apesar da invisibilidade compulsória, está sim presente não só na Escola 

Hilda Granemann de Souza, mas em todas as Unidades Escolares de qualquer 

recôndito. 
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3. CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho visou explorar o assunto nome social, para tanto foi 

desenvolvido com o objetivo geral de analisar como o nome social está sendo 

trabalhado na Escola Hilda Granemann de Souza (CAIC) a fim de sugerir ações para 

ampliar o seu uso junto a comunidade escolar e seus atores sociais. 

 Para concretizar este objetivo foram definidos dois objetivos específicos, os 

quais deram o direcionamento das ações efetivas necessárias para alcançar com 

êxito o proposto. Inicialmente, foi feita a contextualização do ambiente em estudo 

para posicionar a Escola na atual realidade que se encontra. 

O primeiro objetivo específico avaliou como os educadores da Escola estão 

lidando com a questão do nome social e os resultados mostraram que a maioria, 

91,3% sabem o que é o nome social e como diferenciá-lo do nome civil. 91,3% 

também é ciente de que o nome social é um direito assegurado por lei federal a 

todos os estudantes. Porém, 60,9% disseram não ter lecionado para alunos que 

usavam o nome social registrado no diário de classe. 42,6% dos educadores 

entrevistados entendem que o preconceito é um dos maiores responsáveis pelos 

altos índices de evasão de alunos gays e transgêneros da educação básica. E por 

fim, 56,5% apoiam o uso do nome social na escola, porém 43,4% dos entrevistados 

dizem não apoiar ou então ser indiferentes ao uso. 

O segundo objetivo específico, sugestão de ações para conscientizar a 

comunidade escolar e seus atores sociais sobre a importância do respeito as 

questões de gênero e diversidade na atualidade, foi construído com base nas falhas 

encontradas durante a análise do primeiro objetivo. E a partir disso foram sugeridas 

7 ações práticas que envolvem a comunidade escolar, os educadores, os alunos, os 

pais e o poder público, a fim de conscientizá-los sobre a importância de se respeitar 

esse grupo que se faz presente em todo ambiente escolar e na sociedade como um 

todo. 

Para finalizar, este trabalho possui uma limitação quanto a amostra 

pesquisada, pois concentrou-se numa única escola, restringindo o conhecimento do 

assunto em questão a essa realidade. Ele representa um passo inicial na discussão 

sobre o uso do nome social na escola, por isso, sugere-se o desenvolvimento de 

trabalhos como este em todas as escolas públicas do município visando diagnosticar 
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a realidade como um todo e a partir desse diagnóstico desenvolver ações amplas e 

concretas que atendam a todas as demandas presentes nesse grupo de pessoas, 

bem como cobrar a efetiva participaçao do poder publico no que tange a adequação 

do sistema presente nas secretarias escolares, para que o campo nome social figure 

junto a nome civil no cadstro dos educandos. 
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