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RESUMO 

 

Para compreender o conceito de nome social é preciso entender a interdisciplinaridade 

desse assunto. O nome social é aquele utilizado pelos transexuais, uma vez que é a 

forma como eles (as) se identificam perante a sociedade. Isso decorre da compreensão 

dos conceitos sociais diante das causas identitárias desse grupo. Esse grupo identitário 

percorreu um longo percurso para que fosse compreendido. Eles apresentam uma 

incongruência de gênero, muitas vezes sem disforia de gênero, mas nem sempre foi 

assim. Inicialmente, esse grupo identitário possuía uma classificação diante do CID e do 

DSM como transtorno mental que resultava em um diagnóstico médico de doença. As 

lutas reivindicatórias acerca da despatologização aumentaram e os movimentos dos 

transgêneros se tornaram mais forte. Esses movimentos sociais lutaram contra esse 

conceito patológico empregado pelas ciências médicas que traziam consequências como 

a obrigatoriedade da cirurgia de transgenitalização para a alteração do nome social. Foi 

necessário demonstrar e reforçar que a questão era relacionada à identidade e a sua 

autopercepção. Com isso, os estudos se aprofundaram e a sociologia contribuiu para a 

compreensão desse grupo quando trouxe explicações acerca da diferença de gênero e 

sexo, como também sobre transgêneros, transexuais e o nome social. A partir do 

momento que os estudos médicos foram evoluindo e a sociologia contribuiu para a 

compreensão, chegou então a vez do direito regular a situação acerca do nome social. 

Segundo estudos médicos, nem todos os transexuais sofrem de disforia e por isso é 

desnecessária a cirurgia, pois se refere ao gênero ao qual a pessoa se identifica. E o 

direito para autorizar a modificação do nome social exigia prévia cirurgia. Atualmente, 

no Brasil, a pessoa trans é acompanhada por uma equipe multidisciplinar e o primeiro 

passo é a terapia hormonal, caso seja essencial para a pessoa trans será feita a cirurgia. 

No entanto, muitos (as) pessoas trans alegam ser uma mutilação. O direito avançou 

quando compreendeu que a questão identitária não obriga a cirurgia, mas o nome social 

faz parte da identidade dessa pessoa trans. É o seu reconhecimento diante dos demais. A 

ADI 4275 trouxe um avanço com sua decisão autorizando aos transexuais fazerem sua 

retificação via administrativa corroborando com a questão identitária e não médica do 

ponto de vista de uma doença mental. Os estudos sociológicos já entendiam há muito 

tempo a identidade de gênero como uma demanda identitária e não como uma doença. E 

esse é o ponto crucial da interdisciplinaridade para a autorização da retificação do nome 

social. O direito positivo regula os fatos sociais, porém estes são complexos e 

dinâmicos. E sem a interdisciplinaridade a questão identitária desse caso poderia ser 

prejudicada. Cabe ainda ressaltar que gênero é uma construção social diversa de sexo. A 

identidade de gênero é aquela a qual a pessoa trans se identifica e não se confunde com 

orientação sexual que é a atração ou desejo. Os transgêneros se diferenciam dos 

cisgêneros, porque não se identificam na dualidade do feminino e masculino.  
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ABSTRACT 

 

To understand the concept of social name it is necessary to understand the 

interdisciplinarity of this subject. The social name is that used by transsexuals, since it 

is the way they identify themselves before society. This follows from the understanding 

of social concepts before the identity causes of this group. This identity group has come 

a long way to be understood. They have a gender incongruity, often without gender 

dysphoria, but this has not always been the case. Initially, this identity group had a 

classification before the ICD and the DSM as a mental disorder that resulted in a 

medical diagnosis of illness. The claims struggles about pathologization increased and 

the movements of transgender people became stronger. These social movements fought 

against this pathological concept named by the medical sciences that brought 

consequences such as the obligation of transgenitalisation surgery to change the social 

name. It was necessary to demonstrate and reinforce that the issue was related to 

identity and its self-perception. With this, the studies deepened and sociology 

contributed to the understanding of this group when it brought explanations about the 

difference in gender and sex, as well as about transgenders, transsexuals and the social 

name. From the moment the medical studies evolved and sociology contributed to the 

understanding, it was then the turn of the law to regulate the situation about the social 

name. According to medical studies, not all transsexuals suffer from dysphoria and 

therefore surgery is unnecessary, since it refers to the gender to which the person 

identifies. And the law to authorize the modification of the social name required prior 

surgery. Currently, in Brazil, the trans person is followed by a multidisciplinary team 

and the first step is hormone therapy, in case it is essential for the trans person the 

surgery will be performed. However, many (trans) people claim to be a mutilation. The 

law advanced when it was understood that the identity issue does not require surgery, 

but the social name is part of the identity of this trans person. It is his/ her recognition 

before the others. Direct action of unconstitutionality 4275 brought about a 

breakthrough with its decision authorizing transsexuals to make their rectification via 

the administrative route corroborating the issue of identity and not a medical one from 

the point of view of a mental illness. Sociological studies have long understood gender 

identity as an identity demand and not as an illness. And this is the crucial point of 

interdisciplinarity for the authorization of the rectification of the social name. Positive 

law regulates social facts, but these are complex and dynamic. And without 

interdisciplinarity the identity issue in this case could be jeopardized. It should also be 

emphasized that gender is a diverse social construction of sex. Gender identity is that 

which the trans person identifies with and does not confuse with sexual orientation 

which is the attraction or desire. Transgenders differ from cisgenders because they do 

not identify themselves in the duality of feminine and masculine.  
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