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RESUMO

Trata - se de pesquisa interdisciplinar, em andamento, que visa a observar os efeitos do reconhecimento do nome social para o processo de 
formação da identidade da criança transgênero. Nos últimos anos, o tema ganhou relevância ao surgirem políticas públicas, em âmbito nacional, 
estadual e local, voltadas para a população transgênero, com o intuito, dentre outros de facilitar o uso de documentos acessórios com o nome 
social de transexual e travesti concomitantemente, desta forma, dando início à diversas ações judiciais para a  retificação de registro civil com 
base na Lei de Registros Públicos. No entanto, quando se trata de criança em desenvolvimento, reconhecidamente transgênero, quais os 
pressupostos adotados? A identidade é forma essencial de autonomia jurídica  sobre o direito ao nome correspondente à identidade de gênero 
no registro civil. E, o nome social é aquele pelo qual o individuo deseja ser atendido, ou seja, aquele que identifica o gênero que ele expressa, 
independente do seu nome de registro civil, livrando-o, assim, de situações constrangedoras e vexatórias. Tal fato é agravado quando se trata de 
criança em desenvolvimento, e à mercê de constantes ataques de  bullying, por parte de colegas e do próprio meio no qual está inserido. Com 
base nesses argumentos,  o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoções dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais 
(CNCD/LGB) , por meio da Resolução do CNJ n 12 , de  16 de Janeiro de 2015, estabeleceu parâmetros para a garantia das condições de acesso e 
permanência de pessoas travestis e transexuais - e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero não reconhecida em diferentes espaços 
sociais - nos sistemas e instituições de ensino, formulando orientações quanto ao reconhecimento institucional da identidade de gênero e sua 
operacionalização. Com a medida deve ser garantido, àquelas e àqueles que o solicitarem, o direito ao tratamento oral exclusivamente pelo nome 
social, em qualquer circunstância, não cabendo qualquer tipo de objeção de consciência. A decisão também determina que o campo "nome 
social" deve ser inserido nos formulários e sistemas de informação utilizados nos procedimentos de seleção, inscrição, matrícula, registro de 
frequência, avaliação e similares. O objetivo da presente pesquisa é verificar a efetividade desta Resolução no meio escolar e seus efeitos quanto 
à integração plena destas crianças. Para tal, o método de pesquisa a ser utilizado é a fenomenologia junto à   pesquisa de campo, qualitativa, 
empírica e bibliográfica.  O acesso aos dados dar-se-á por meio de entrevistas presenciais com pais de transgêneros, pertencentes aos grupos 
“mães pela diversidade” e ONG Arco-Íris, com objetivo de conhecer suas experiências vivenciadas quanto ao reconhecimento da identidade de 
seus filhos no meio escolar em que estão inseridos. Como conclusão parcial da pesquisa, vale registrar que indícios apontam um longo caminho a 
se trilhar. Apesar da Resolução apontada, a criança transgênero ainda sofre com o desconhecimento e preconceito, quando precisa, por exemplo, 
ir a um a um banheiro “ especial”, normalmente de funcionários, por não estar “ adequado” a usar o banheiro de alunos, uma vez que, em seu 
processo de formação, o gênero biológico se contrapõe ainda ao que verdadeiramente é.
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