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O objetivo da presente síntese tem por escopo analisar a importância do uso do nome do 

social dentro da sociedade brasileira, haja vista que o mundo está em constantes mudanças. A 

garantia do uso do nome social está previsto na nossa Carta Magna de 1988, o nome social é 

aquele que é adotado por transexuais ou travestis, ou qualquer outro gênero á qual ele se 

identifique ou o qual eles preferiram ser chamados. No Brasil á partir de 2015 em uma 

resolução do Congresso Nacional foi reconhecido o direito de uso do nome social, mas 

somente em 2018 o MEC homologou a autorização do uso do nome social nos registros 

escolares na educação infantil, ensino fundamental e médio. Vemos que em nosso país é 

tardio o reconhecimento desse direito, pois ele vem previsto na CF implícito nos princípios da 

igualdade e da dignidade da pessoa humana, talvez porque descendemos de uma cultura 

machista, arcaica e repressora. No que tange a respeito do princípio da dignidade da pessoa 

humana é dever do Estado garantir que seus cidadãos se sintam protegidos e acolhidos pela 

sociedade, sabemos que os travestis e transexuais não são tratados com tal respeito, sendo 

discriminados na maioria das vezes, um exemplo claro seria a proibição do uso de sanitários 

do gênero ao qual eles (LGBTI) se identificam. Essa garantia do uso do nome social vem para 

popularizar o respeito e diminuir o constrangimento, o preconceito, a violência e o bullying, 

sendo uma importante arma da justiça social. Se tratando de cidadania que é o conjunto de 

direitos e deveres do cidadão, hoje estas pessoas têm direito do uso do nome social no CPF, 

RG, Título de Eleitor, provas de Exames Nacionais como o ENEM, Concursos, Carteira do 

SUS, dentre outros. Em vários países pelo mundo, tais como Estado Unidos, França, Itália e 

Portugal já reconhecem há mais tempo o uso do nome social, diferentemente do Brasil, que no 

ano de 2017 até a ONU fez campanhas publicitárias em apelo aos direitos da população trans 

brasileira. Há muito que se evoluir no que se trata dos direitos dos LGBTI em nosso país, mas 

para tudo há um começo, sonhamos com um país mais justo, igualitário, humano, onde o 

acesso a ao espaço educacional não se restrinja somente às pessoas que se identifiquem com o 
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sexo que nasceram e que o nome não seja um empecilho ao acesso a escola, pois a educação é 

um direito fundamental de todos como indivíduos da sociedade. 

Palavras-chave: Nome Social. Cidadania. Dignidade da Pessoa Humana. Acesso a 

Educação. 
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