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RESUMO 

O presente trabalho tem como principal objeto a análise do discurso de uma cartilha de 

orientações para famílias de crianças em situação de intersexo somado ao estudo da trajetória 

de três pessoas intersexuais. Uma possível “fabricação” da aceitação inicia-se pelos serviços 

de saúde, passando pela família, e por último pelas esferas de ação estatal. O viés escolhido 

para abordar o tema parte do pressuposto de que a biopolítica possui efeitos diretos na 

produção dos corpos e dos sujeitos,a aceitação também transita sobre o pressuposto de que 

nem todo caminho é cirúrgico e que a verdade sobre o sexo da criança não deve ser mantida 

em segredo como estratégia de cuidado familiar pois existem possibilidades de (r)existência 

na liminiraridade. 

 

Palavras-chave: intersexualidade; aceitação; binarismos; visibilidade; família. 

  



  

 

ABSTRACT 

The present work has as main object the analysis of the discourse of a primer of 

orientations for families of children in situation of intersex added to the study of the trajectory 

of three intersexual people. A possible "fabrication" of acceptance begins with health 

services, through the family, and finally through the spheres of state action. The bias chosen 

to approach the subject is based on the assumption that biopolitics has direct effects on the 

production of bodies and subjects, acceptance also transposes on the assumption that not 

every path is surgical and that the truth about the sex of the child should not Be kept secret as 

a family care strategy because there are possibilities of (r) existence in liminality. 

 

Keywords: intersexuality; acceptance; binarisms; visibility; family. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Diferentemente de canções ou invenções, os direitos sobre uma 

criança não podem ser vendidos em consignação nem tornados 

disponíveis livremente; ninguém pode ter direito de propriedade 

de qualquer tipo (intelectual ou qualquer outro) sobre uma 

criança, porque crianças, antes de mais nada, não são 

propriedade.”  
 (Marilyn Strathern) 

  



  

 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 11 

 

1. INTERSEXUALIDADE CONFRONTANDO BINARISMOS ..................................... 19 

1.1 O QUE É INTERSEXUALIDADE?  ....................................................................................... 21 

1.2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DIAGNÓSTICO E DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA ............. 24 

1.3 BREVE RELATIVIZAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES E COSTUMES NÃO-BINÁRIOS AO REDOR DO 

MUNDO ............................................................................................................................ 27 

1.4 A VISIBILIDADE INTERSEX.  ............................................................................................. 28 

 

2. DIGNIDADE DA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE INTERSEXO: ORIENTAÇÕES 

PARA AS FAMÍLIAS.  .......................................................................................................... 32 
 

2.1 A FABRICAÇÃO DA ACEITAÇÃO ................................................................................... 33 

2.2 AMBIGUIDADE SEXUAL ................................................................................................ 34 

2.3 NEM TODO CAMINHO É CIRÚRGICO ............................................................................. 35 

2.4 INTERSEXUALIDADE x HERMAFRODITISMO.  ............................................................... 37 

2.5 O ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.  ...................................................... 39 

2.6 A LEI BRASILEIRA DE REGISTROS PÚBLICOS ................................................................ 46 

 

3. A ESFERA DA (R)EXISTÊNCIA: AÇÃO POLÍTICA DE CORPOS 

SILENCIADOS...................................................................................................................... 50 

 3.1 A ÉTICA DOS NOMES.  .................................................................................................. 56 

3.2 INTERSEXUALIDADE X TRANSEXUALIDADE NO CASO DE DIONNE FREITAS.  ............. 57 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.  ............................................................................................... 67 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 69 

 

 

 

 



11 
 

  

 

INTRODUÇÃO 

 

“Minha progenitora amava dizer ‘eu te dei a vida, também posso tirar’, mas 

acho que ela não é a única a pensar assim. Tem pais que são realmente 

doentes.” 

Haru Hyakutake 

 

Comecei a trabalhar com a temática da intersexualidade em uma disciplina de Estudos 

de Gênero em 2014, e a partir daí ela se tornou meu objeto de estudo e, finalmente, o meu 

tema de monografia. Já percorri diversos caminhos dentro do tema, tais como a medicalização 

e patologização dos corpos, o estudo das legislações ao redor do mundo que não se baseiam 

em binarismos, o debate sobre a amputação cirúrgica, a militância por uma plataforma de 

Direitos Humanos que contemplasse esses indivíduos e etc. Inspirada por uma coluna mantida 

por Luiz Fernando Dias Duarte (2013) na UOL, pela tese de Leandro Oliveira (2013) 

intitulada Os sentidos da aceitação: Família e orientação sexual no Brasil contemporâneo e 

suportada pela literatura dos estudos de família e parentesco e pela antropologia das emoções, 

optei por trabalhar na monografia com uma fonte bem específica que encontrei ao longo dos 

anos: uma cartilha de orientações para famílias que visa discutir a dignidade de crianças em 

situação de intersexo.1 

O documento em análise é um guia interdisciplinar colaborativo realizado com o apoio 

da Universidade Federal da Bahia através do edital PROEXT/ produtos 2013.  Segundo a 

cartilha o material é resultado tanto do trabalho de extensão e de pesquisa do grupo “Direitos 

Humanos, Direito à saúde e família” (criado em 2002), quanto do esforço conjunto do Núcleo 

de Estudos e Práticas em Intersexo (IPS/UFBA). Segundo as autoras Ana Karina Canguçu-

Campinho e Isabel Maria Sampaio Oliveira Lima, a construção desse guia é resultado da 

interlocução de mais de duas décadas com famílias que frequentam ou frequentavam serviço 

público de saúde, acompanhando suas crianças em situação de intersexo. Em sua proposta o 

guia diz pretender contribuir para a desmistificação social do intersexo e tem como principal 

objetivo orientar as famílias sobre os cuidados e os serviços públicos que garantem a 

dignidade da sua criança. 

                                                           
1  Utilizo o termo situação para me referir aos interesexuais por dois motivos: Primeiro porque fui advertida no 

grupo Intersexualidade em foco quando encontraram  no meu trabalho a citação de um autor que dizia “condição 

intersexual” e eles me pediram que eu utilizasse de forma diferente, que eles se sentiam mais confortáveis com a 

palavra situação intersexual. E segundo, porque é a denominação que consta no título da cartilha a “crianças em 

situação de sexo”. 
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O antropólogo Luiz Fernando Dias Duarte (2013) em sua coluna Sentidos do mundo 2 

fala sobre família, desvio e aceitação. Para o autor a vida social é sempre mais complexa do 

que seus princípios abstratos e suas tecnologias. Enormes ansiedades emergem quando as 

fórmulas tradicionais da construção da família e da pessoa são ameaçadas. O autor está 

tratando de homossexualidade nesse texto, mas estou aqui deslocando para o eixo da 

intersexualidade, pois sua posição é aqui perfeitamente aplicável. O autor afirma que todo o 

processo da vida afetiva e sexual se vincula às normatividades e afetos construídos na cena 

familiar original e, mesmo quando se refugiam no segredo, não deixam de estar envolvidos 

pela questão maior da ‘aceitação’. “A trama familiar é o lugar mais denso de aglutinação dos 

afetos em nossa cultura; sendo mesmo uma característica estrutural de seu formato”. (DIAS 

DUARTE, 2013). É inseparável do registro dos amores fraternos o eixo segredo / sinceridade, 

que põe em cena a adesão íntima de cada membro da rede ao compartilhamento coletivo, para 

o melhor ou para o pior. Segue afirmando que o sentimento de culpa e vergonha acompanham 

as negociações da trama sócio-afetiva, impondo encruzilhadas de auto afastamento, de 

expulsão ou de acolhimento no âmbito familiar. 

Quanto à metodologia, quem acompanhou a trajetória desse trabalho sabe da minha 

tamanha frustração em escrevê-lo sem a realização de um trabalho de campo propriamente 

dito nos moldes antropológicos. A dificuldade de inserção é evidente, existem alguns 

mecanismos possíveis, porém são de difícil acesso. O tempo hábil para a realização do mesmo 

também foi um fator que não me permitiu enfrentar os meios burocráticos para essa inserção 

num centro de referência no Rio de Janeiro (como os da cartilha, localizados na Bahia), por 

exemplo. São processos de autorização burocrática que passam inicialmente pelo comitê de 

ética em pesquisa da Universidade e posteriormente pelos centros de referência e por último 

pelas famílias.  

Por uma escolha pessoal, mesmo que tivesse acesso ao centro de referência no Rio de 

Janeiro eu nunca optaria por trabalhar com as crianças. A maioria dos trabalhos etnográficos 

já publicados parte dessa perspectiva. São realizados dentro de hospitais e contam a história 

de recém-nascidos em situação de intersexo com a autorização de suas famílias. Inspirada 

pela epígrafe aqui apresentada, Marylin Strathern (2015) alerta que a ideia de possuir uma 

criança como propriedade é uma visão calcada no senso comum, há uma naturalização de que 

aquele que concebe pode falar pelo concebido, e que o criador tem o direito sobre a criatura.  

                                                           
2A coluna Sentidos do mundo é publicada na primeira sexta-feira do mês no Ciência Hoje online, uma 

plataforma da Uol. Ela é mantida desde fevereiro de 2011 pelo antropólogo Luiz Fernando Dias Duarte. 

Ver: http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/sentidos-do-mundo/familia-desvio-aceitacao Acesso: 18/08/2016. 

http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/sentidos-do-mundo/familia-desvio-aceitacao
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A meu ver, seria um processo análogo à cirurgia que é feita com a autorização da 

família sem consultar o próprio indivíduo. Todos os intersexuais citados nesse trabalho são 

militantes adultos que falam abertamente sobre sua trajetória. Não gostaria aqui de vincular o 

meu trabalho às histórias de sujeitos que não fazem ideia de que suas trajetórias estão sendo 

usadas como objeto de estudo. É comum em etnografias que se use nome fictício para 

preservar a identidade dos informantes, deste modo eu perguntei para cada um dos 

entrevistados qual nome eles gostariam que eu colocasse no texto. Ernesto Denardi, um dos 

intersexuais entrevistados, por exemplo, me disse que fazia muita questão de que seu nome e 

sobrenome estivessem no trabalho. Todos os intersexuais citados nesta monografia não 

possuem nome fictício. 

A cartilha é, portanto, o material norteador de toda a monografia em que promovo um 

diálogo com uma cuidadosa revisão bibliográfica sobre o tema realizada no Scielo e no portal 

de periódicos da CAPES. Realizo uma análise de seu discurso, costurando a esfera da família, 

do direito à identidade e à saúde por vias legais e da militância através de trechos de uma série 

de entrevistas que eu realizei com três intersexuais criadores da principal página de militância 

brasileira nas redes sociais. A escolha não é aleatória, Haru, Ernesto e Dionne estão entre os 

principais ícones do movimento pela visibilidade intersexo e são mencionados pela mídia 

como os primeiros a “sair do armário” no país. 

Cheguei até eles por intermédio da página intitulada “Visibilidade Intersexo” no 

Facebook, mandei uma mensagem para a administração da página contando um pouco sobre 

o porquê eu estava entrando em contato e anexei um resumo do meu trabalho sem muitas 

expectativas. Para minha surpresa, a pessoa que leu ficou extremamente feliz com a proposta, 

agradeceu o meu contato e disse que admirava muito o caminho percorrido pela Antropologia 

de ‘dar voz ao objeto de estudo’, pois era consenso de que ao procurar informações sobre a 

sua situação, eles se deparavam com muitas teorias em que não se sentiam representados e 

com muitas matérias sensacionalistas. Dionne Freitas me disse que existia um grupo de apoio 

fechado no Facebook que era resultado daquela página, mas que era somente para 

intersexuais e eu não poderia entrar. Todavia, passaria o meu contato para alguns colegas 

militantes que com certeza falariam comigo a respeito, Dionne residente em Curitiba, então 

me passou o contato de Haru residente no Rio de Janeiro e Ernesto residente na Bahia, os 

criadores da página.  

Enviei para ambos uma proposta bem mais detalhada sobre o trabalho, e eles foram 

extremamente receptivos comigo, inclusive deram palpites sobre a minha escrita e os termos 

por mim utilizados. Haru por exemplo, na primeira vez que falou comigo me disse: “Li o seu 
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resumo e achei bem interessante, apesar de achar que em alguns momentos deveria estar 

cisheterosexualidade3 e não só heterossexualidade. ” 

Com o passar do tempo fui ganhando a confiança deles e fui convidada para participar 

de novo grupo fechado no Facebook chamado Intersexualidade em foco que possui 

aproximadamente 115 membros e também é administrado por Haru, Dionne e Ernesto no qual 

tive acesso a diversas informações relevantes sobre reportagens, filmes referentes a temática.  

O estudo de trajetórias de vida inaugurado pela Escola de Chicago entre as décadas de 

1920 e 1940 se constituiu como um campo de interesses das ciências sociais no geral. O 

método biográfico (BECKER, 1974; DENZEN, 1989) e o estudo sócio-antropológico em 

torno de um indivíduo permite com que se realize uma conexão direta entre uma trajetória 

individual e seu meio social4. Sendo assim, à luz desses estudos analiso as trajetórias de Haru, 

Dionne e Ernesto neste trabalho. Para a presente análise levo em conta que todo sujeito vive 

ligado a redes de interdependência (ELIAS, 1994) que se estendem além de seu 

pertencimento social imediato, diversos estudos deparam-se frontalmente com a questão da 

relação entre o individual e o social, entre o pequeno e o grande, entre a parte e o todo. 

Para tal reflexão considero ser o silêncio também uma forma de linguagem e um 

instrumento de narrativa. Veena Das (2011) chama a atenção para o não dizível, que muitas 

vezes possui consequências irredutíveis, o conceito de “conhecimento venenoso”5 cunhado 

pela autora funciona por meio do sofrimento e é essencial para a problematização dos casos 

aqui citados. Haru, Ernesto e Dionne enfrentaram o segredo como uma estratégia de cuidado 

familiar, mas a descoberta6 de que nasceram intersexuais e foram submetidos à cirurgia 

tiveram resultados completamente distintos no âmbito familiar de cada um deles. 

A minha maior dificuldade de “entrada no campo” sem dúvida foi a barreira 

linguística. A língua portuguesa não possui um gênero neutro, e eu tinha medo de “ofender” 

alguém, me referindo a pessoa como ele ou ela, ou utilizando os artigos o ou a numa frase. 

Era muito difícil me comunicar, não sabia como fazer perguntas, ou estabelecer uma conversa 

                                                           

3
De acordo com Jaqueline Gomes de Jesus (2012) cisgênero é "um conceito que abarca as pessoas que se 

identificam com o gênero que lhes foi determinado no momento de seu nascimento. A origem da palavra vem 

do latim, onde o prefixo cis- significa "ao lado de" ou "no mesmo lado de", fazendo alusão à identificação, à 

concordância da identidade de gênero da pessoa com sua configuração genital e hormonal. O prefixo cis- é o 

oposto latino ao prefixo trans. 

4 Ver ELIAS, Norbert. Mozart: sociologia de um gênio. ZAHAR Ed, 1995. 

 
5A antropóloga indiana Veena Das chama de “conhecimento venenoso” aquilo que não é dito e pode ser usado a 

qualquer momento causando consequências muitas vezes irredutíveis. 

 
6  Ver STRATHERN, Marilyn. Parentesco, direito e o inesperado: Parentes são sempre uma surpresa. UNESP, 

2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
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sem que isso fosse notado. Ernesto é estudante de Odontologia, e quando realizei o primeiro 

contato me disse que ficaria feliz em ajudar, mas estava em semana de provas finais. Então, 

devido a maior disponibilidade, Haru foi o primeiro a se aproximar de mim, trocamos telefone 

e iniciamos uma série de conversas pelo whatsapp7. Primeiramente pedi que ele contasse a 

sua história, sem que fosse direcionado por minhas perguntas. Ele claramente havia me dado 

um voto de confiança e contou o que conhecia da trajetória desde a gravidez de sua mãe, 

várias vezes mencionou a dificuldade em descobrir informações sobre sua situação de 

intersexo, além disso me enviou uma série de links de blogs8, entrevistas e “desabafos” 

escritos por ele que versavam sobre a experiência intersexual de forma geral.  

Foi muito solicito e se disponibilizou a responder qualquer pergunta caso tivesse 

esquecido algo que considerasse importante para escrever o meu trabalho. Agradeci a 

tamanha atenção, e me senti confortável para expor o meu receio e perguntei como deveria 

me referir ao “outro” numa conversa. Eu mencionei que por escrito via whatsapp/ facebook9 

eu me sentia mais confiante, pois poderia usar o "x" e o "@"10 no lugar dos artigos definidos, 

mas como alguns deles residiam no Rio de Janeiro. Não saberia como me referir a eles numa 

conversa pessoalmente, por exemplo, pois seria impossível usar o @ na fala e para minha 

surpresa, a resposta de Haru foi a seguinte11: 

A questão do gênero aqui realmente a gente não tem um gênero neutro de 

acordo com a língua portuguesa, seria mais adaptar o jeito de falar. A gente 

tenta adaptar o máximo possível, tipo em vez de falar ela é bonita, fala você é 

uma pessoa bonita. É bem complicado na verdade adaptar isso e a gente não 

tem muita noção disso. O x e o @ são horríveis, em vários aspectos, tipo não 

é uma coisa que dá pra ler e atrapalha muito as pessoas com dificuldade de 

leitura. Eu tenho dislexia, por exemplo, e pra ler isso é uma merda; então eu 

prefiro que as pessoas não usem x ou @ ou qualquer outra coisa assim. Então 

a gente trabalha com o que, pergunta pra pessoa qual gênero a pessoa se sente 

mais confortável porque aqui a gente tem que fazer essa separação querendo 

ou não, mas algumas pessoas trabalham com outras formas de falar, tipo em 

vez de falar ele ou ela, falam elo. Mas isso não é uma coisa que dá pra exigir 

das outras pessoas porque não é uma forma usada no dia-a-dia. 

Haru – 20 anos, intersex 

                                                           
7  Whatsapp é um aplicativo gratuito de troca de mensagens instantâneas. O WhatsApp utiliza a conexão com a 

internet (4G/3G/2G/EDGE ou Wi-Fi, conforme disponível) para enviar mensagens e fazer chamadas. 

 
8  Os blogs funcionam como uma espécie de diário online e fornecem comentários e/ou notícias sobre um tema 

particular. 

 
9 Facebook é uma rede social lançada em 2004, atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos, sendo por isso a 

maior rede social do mundo. 

 
10 O uso do “x” e do “@” é utilizado no lugar de terminações como o “a” ou “o” com o intuito de obter uma 

forma de linguagem neutra e não-binária. 

 
11 A resposta de Haru está transcrita exatamente como na gravação. 
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Butler (2015) afirma que são atribuídos a todas as pessoas gêneros e categorias sociais 

que conferem inteligibilidade e condições para o reconhecimento perante a sociedade, o que 

significa também que existem riscos sociais da não inteligibilidade dessas categorias. Como 

sugere Fausto-Sterling (2002) os modos de entender como funciona o mundo dependem em 

grande parte do uso de dualismos, pares de conceitos, objetos ou sistemas de crenças opostos.  

A ambiguidade é considerada desde Mary Douglas (1966), sinônimo de anomalia.  Dessa 

maneira, viver nessa fronteira, portanto, para além dessas classificações binárias, não é bem 

aceito por instituições sociais responsáveis pela manutenção e repetição do já instituído como 

correto, bom e natural, a exemplo da família, da escola e do próprio sistema jurídico 

(GARBELLOTTO, 2013). Ao contrário do que muitos acreditam, não significa que as 

pessoas intersexuais se identifiquem, necessariamente, com um “terceiro gênero”; o 

impedimento à amputação cirúrgica não impede a generificação desse indivíduo, da mesma 

forma como no caso de pessoas transexuais, as pessoas intersexo podem se identificar como 

homens ou como mulheres, independentemente de seus órgãos genitais e reprodutivos. 

Jaqueline Gomes de Jesus (2012) afirma que escrever ou falar conforme um vocabulário 

reconhecido pelas pessoas representadas é essencial para valorizar a cidadania. Depois de 

várias conversas com intersexuais, a melhor saída é sempre trabalhar com a auto 

identificação, perguntar com qual gênero a pessoa se identifica e quando não for possível 

adaptar a fala usando o artigo definido que corresponde a escolha da pessoa. 

 Permeando esse debate Haru, Dionne e Enesto relatam nas entrevistas como eles 

enfrentaram os problemas para a regulamentação da documentação legal. Além disso, como 

foi o acesso aos serviços de saúde e o modo como as dificuldades se apresentam no dia a dia. 

Eles também apresentam suas visões sobre a cartilha citada e trabalhada na monografia e 

sobre os possíveis efeitos positivos ou negativos se a sua implementação fosse maior 

disseminada. Relatam ainda a descoberta da sexualidade e da expressão de gênero em seus 

casos. Além disso, expressam suas opiniões caso hipoteticamente seus pais tivessem tido 

acesso a uma cartilha como esta, se acreditam que teriam um destino diferente e melhor 

amparado caso suas famílias tivessem esse apoio.  

No primeiro capítulo, esse trabalho traz um esboço geral sobre o que é a 

intersexualidade do ponto de vista médico e do ponto de vista das ciências sociais. A 

amputação cirúrgica é discutida a partir da perspectiva de que esses corpos são tidos como 

anormais e não são possíveis de enquadramento. (BUTLER,2009; FOUCALT, 1988,1997).  

Enquadramento aqui me refiro a um conceito que pode ser entendido em relação à hipótese 
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repressiva defendida por Foucault (1988) utilizado no trabalho de Anderson Ferrari (2009)12. 

O corpo se torna objeto e objetivo do poder, como algo que deve ser investido, corrigido, 

formado e disciplinado. Explorando essa ideia, Anderson Ferrari (2009) analisa o processo do 

enquadramento próximo àquilo que Foucault (1988, 1997) chamou de “ortopedia social”. 

Sabemos que a biopolítica possui efeitos diretos na produção dos sujeitos, e que as 

esferas de ação estatal são responsáveis por gerir a vida e os corpos. Por esse motivo no 

segundo capítulo a intesexualidade é discutida a partir das diretrizes legais e de como a 

cartilha trabalha os possíveis requerimentos jurídicos para auxiliar as famílias que possuem 

filhos em situação de intersexo. No geral a literatura sobre o tema no campo do direito afirma 

quais são os eixos prioritários para o exercício da dignidade da criança, em virtude da sua 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Ao longo do capítulo é discutido o caso 

brasileiro a partir da Lei de Registros públicos (Lei 6015/73) que de certo modo impõe aos 

familiares da criança em situação de intersexo uma determinação legal de remoto 

cumprimento no prazo de 15 dias para a determinação do seu sexo legal.  

Ao longo desse capítulo também apresento como burocraticamente operam os serviços 

de saúde brasileiros, apresentando a proposta da cartilha de que nem todo caminho é 

cirúrgico. De acordo com Paula Sandrine Machado (2014), a justificativa das ciências 

médicas para a manutenção do procedimento normalizador dos/das intersexuais se baseia em 

dois imperativos, o da funcionalidade e o da inscrição na cultura.; aos homens é reservada a 

preocupação do exercício de uma sexualidade heterossexual, enquanto que às mulheres é 

reservada a preocupação acerca da reprodução e da maternidade.  

Na defesa dos Direitos Humanos da criança em situação de intersexo, destacam-se, 

sobretudo, dois componentes: o direito à saúde e o direito à identidade. Desde a promulgação 

da Constituição de 1988, a dignidade humana já era reconhecida pela sociedade brasileira 

como um princípio fundamental e norteador de todo o sistema jurídico, político e social do 

nosso país. Nesse âmbito, o direto considera a identidade sexual um dos elementos 

constitutivos da identidade humana. A definição da identidade sexual do ser humano inclui 

a integração de um terceiro elemento, além do biológico e do psicossocial, que é o de 

natureza civil ou legal. Este último é designado por ocasião do assentamento de 

nascimento13 da criança, baseado eminentemente no aspecto morfológico dos seus genitais 

                                                           
12  Ver FERRARI, Anderson. Mavie em Rose: Gênero e Sexualidade por enquadramentos e resistências. Educ. 

foco, Juiz de Fora, v. 14, n. 1, p. 117-141, mar/ago 2009. 
13  O ato de assento do nascimento de uma pessoa corresponde à numeração da mesma, que será feito no livro 

próprio de registro civil de nascimento (nascidos vivos). É este registro de nascimento que dará visibilidade ao 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111982551/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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externos, consiste na determinação do sexo em razão da vida civil de cada pessoa, em suas 

relações na sociedade, e traz consigo inúmeras implicações jurídicas. 

Relativizar a naturalidade da dicotomia entre os sexos apresenta-se não apenas como 

uma questão teórica e conceitual, mas também como uma proposta ética, prática e política. 

Existem legislações vigentes específicas que versam sobre a intersexualidade ao redor do 

mundo, e são apresentadas aqui com o objetivo de contrastar com o caso brasileiro e 

problematizar como os costumes são influenciados por uma realidade social que opera através 

de uma lógica binária do mundo. A legislação brasileira vigente é omissa acerca da situação 

específica da intersexualidade. No entanto existe um anteprojeto de Estatuto da Diversidade 

Sexual, que também é discutido nesse segundo capítulo, como um outro possível caminho em 

busca de representatividade no país.  

Como muito bem afirma Preciado (2011) as tecnologias de produção dos corpos 

“normais” ou de normalização dos gêneros não resultam em uma impossibilidade de ação 

política. Para a autora nós devemos compreender os corpos e as identidades dos “anormais” 

como potências políticas, e não simplesmente como efeitos dos discursos sobre o sexo, pois o 

corpo não é um dado passivo sobre o qual age o bipoder. Portanto, o foco do terceiro capítulo 

é baseado na esfera da militância e da ação política dos corpos silenciados. Para isso, as 

entrevistas realizadas com Haru, Ernesto e Dionne refletem sobre essas conexões. Por fim, o 

estudo de caso da trajetória de Haru, Dionne e Ernesto é ilustrativo de todas as fases desta 

monografia: o nascimento e o caminho cirúrgico; a descoberta do segredo que gerou 

consequências e/ou rupturas com os familiares, os caminhos jurídico-legais de 

representatividade e a escolha pela resistência via militância buscando visibilidade para seus 

corpos antes silenciados. 

 

  

                                                                                                                                                                                     
nascimento com vida de determinada pessoa, conferindo-lhe existência legal para exercer a atividade cidadã, no 

qual também lhe serão atribuídas obrigações, e também adquirindo direitos.  
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CAPÍTULO 1 

INTERSEXUALIDADE CONFRONTANDO BINARISMOS. 

“Antes de qualquer coisa, a existência é corporal. ” 

 

(David Le Breton) 

 

O corpo é algo central na ordem social. Porém, isso não significa que tenhamos de 

pensá-lo como algum tipo de substrato irredutível, muito pelo contrário, precisamos 

considerar que é objeto de construção, como demonstra uma ampla produção bibliográfica. O 

sexo de um corpo é simplesmente complexo demais, rotular alguém de homem ou mulher 

antes de tudo é uma decisão social. Joan Scott (1995) afirma que a “natureza” do sexo já está 

marcada, desde o princípio, por um olhar de gênero.  

Laqueur (2001) expõe que a transformação do modelo de sexo único para o 

estabelecimento de dois sexos não aconteceu com o desenvolvimento do conhecimento 

científico. Essa transformação é produto de uma revolução epistemológica e sociopolítica. O 

autor demonstra que a introdução do modelo de dois sexos não é resultado de uma natural 

evolução do conhecimento científico, mas de um contexto político e social de lutas e situações 

específicas que fizeram com que homens e mulheres reconhecem-se mutuamente como se 

houvessem dois sexos. Essa perspectiva da divisão dos sexos é efeito de uma nova 

configuração social e política, sendo, portanto, uma construção histórica, em que os 

binarismos sob os quais parece não ser possível enxergar a nossa sociedade não existem desde 

sempre.  

Seguindo este raciocínio, Henrietta Moore (1997) afirma que dados culturais 

comparados fornecem evidência empírica concreta que demonstra que as diferenças e as 

relações de gênero também são cultural e historicamente variáveis. Quando se trata de 

considerar a identidade de gênero enquanto construída e vivida, devemos ter em mente que 

ela não é simplesmente uma identidade passiva adquirida pela socialização. Identidades de 

todo tipo são claramente forjadas pelo envolvimento prático em vidas vividas, e como tais têm 

dimensões individuais e coletivas.  

Butler (2015) afirma que o corpo não pertence a si mesmo, mas está no mundo dos 

outros, em um tempo e um espaço que não controla. Por esse motivo são atribuídos a todas as 

pessoas gêneros e categorias sociais que conferem inteligibilidade e condições para o 

reconhecimento perante a sociedade. Isso significa também que existem riscos sociais da não 

inteligibilidade dessas categorias. Os intersexuais literalmente corporificam dois sexos, e 
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assim contribuem para enfraquecer as afirmações sobre diferenças sexuais já pré-existentes.  

Mary Douglas (1966) em Pureza e perigo já afirmava que a ambiguidade é sinônimo de 

anomalia, e como situações que a envolvem são consideradas poluidoras 

Existem várias maneiras de lidar com as anomalias. Negativamente, podemos 

ignorá-las, percebê-las, ou ainda percebê-las e condená-las. Positivamente, 

podemos enfrentar deliberadamente a anomalia e tentar criar uma nova ordem 

do real onde a anomalia se possa inserir. Não é impossível que um indivíduo 

reveja o seu próprio esquema pessoal de classificação. Mas ninguém vive 

isolado e, quanto mais não seja, recebemos dos outros o nosso esquema de 

classificação. (DOUGLAS, 1966, p.32) 

 

 

Jorge Leite Júnior (2012) afirma que a categoria “monstro” está intimamente 

relacionada com a patologização e criminalização de pessoas vistas como desviantes sexuais, 

em especial travestis, transexuais e intersexuais. O “monstro” é a manifestação de algo fora 

do comum. Representa uma tentativa de classificar os seres que escapam da inteligibilidade 

cultural. Sem entrar na discussão psicanalítica, o autor afirma que os corpos abjetos14 estão 

fora das categorias de pensamento socialmente inteligíveis.  

Assim, os ‘gêneros inteligíveis’, que funcionam predominantemente ainda 

hoje, se organizam segundo a lógica do ‘tem pênis, logo é homem, masculino 

e deve sentir atração afetivo-sexual por mulheres (é heterossexual)’, e ‘tem 

vagina, logo é mulher, feminina e deve sentir atração afetivo-sexual por 

homens’. Nesse campo, tanto pessoas homossexuais, bissexuais, quanto 

intersexuais, travestis, transexuais e todas aquelas que quebram essa 

pressuposta continuidade podem ser consideradas abjetas. 

(LEITE, 2012, p.561) 

 

Seguindo o pensamento de Butler (2000) sobre o gênero como perfomatividade que 

deve ser compreendida “não como um ato‘ singular ou deliberado, mas ao invés disso, como 

uma prática reiterativa e situacional pela qual o discurso produz os efeitos que nomeia” 

(BUTLER, 2000, p. 152). Preciado (2002) também compreende que a materialidade dos 

corpos segue a lógica hétero compulsória e binária, onde corpos são feitos através do discurso 

sobre gênero. Segundo Henrietta Moore (1997) é fato que todas as culturas tenham modos de 

fazer sentido de ou atribuir sentido a corpos e práticas corporificadas incluindo processos 

fisiológicos, fluidos e substâncias corporais. Em cada caso, o discurso sobre o “Sexo” 

permanece em uma relação de dependência e autonomia parcial com outros discursos, como o 

de gênero que dão origem em algumas circunstâncias a discursos de poder. 

A imposição da norma de gênero, portanto, tem um motor social materializado em 

saberes científicos. A aparente estrutura do sexo se dá pela repetição de discursos, ações, 

                                                           
14A categoria de abjeto tem sido comumente empregada como sinônimo de algo repulsivo, desprezível, que 

inspira horror. O abjeto segundo Butler (2003) é o que na constituição do sujeito socialmente inteligível, é 

colocado ‘de fora’ desse sujeito, tornando-se seu exterior constitutivo. 
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gestos e representações de âmbito cultural, constantemente reforçando a construção de corpos 

masculinos e femininos tais como os percebemos. Daí a noção de gênero como performance e 

identidades pensadas no plural, como defende Butler (2003). 

Yanagisako e Collier (1987 apud Moore 1997) argumentam que tanto os estudos de 

gênero quanto os estudos sobre parentesco na antropologia têm como premissa um modelo 

nativo ocidental da reprodução humana. Esse modelo assume que o gênero se apoia numa 

diferença sexual binária de base biológica. Para as autoras, isso significa que a análise 

antropológica tem como pressuposto uma dicotomia que na verdade deveria estar procurando 

explicar. 

Sendo assim, a crítica desenvolvida por Yanagisako e Collier é que os estudos sobre 

gênero e parentesco fracassaram no esforço de se libertar de um conjunto de suposições 

acerca das diferenças naturais entre as pessoas, apesar de seu compromisso com a perspectiva 

da construção social.  Esse argumento sustenta-se na concepção de que tanto o sexo quanto o 

gênero (e não somente o gênero) são socialmente construídos, um em relação ao outro. 

Corpos, processos psicológicos e partes do corpo não têm sentido fora das suas compreensões 

socialmente construídas. O intercurso sexual e a reprodução humana não são somente 

processos fisiológicos, são também atividades sociais. 

 

1.1 O QUE É INTERSEXUALIDADE? 

 

De modo geral, Canguçu-Campinho, Bastos & Lima (duas das organizadoras da 

cartilha) realizaram uma revisão de literatura sobre a intersexualidade humana e apontam que 

os artigos científicos produzidos sobre o tema são preponderantemente pertencentes ao campo 

da Medicina, seguido daqueles que abordam aspectos psicológicos e aqueles que adentram no 

campo das Ciências Sociais. Basicamente os resultados apontaram que os artigos médicos 

consideram a intersexualidade como doença crônica, enfatizando as características 

endocrinológicas e genéticas, ou ainda os efeitos físicos e psicológicos da cirurgia genital. Os 

artigos de psicologia destacaram aspectos da sexualidade, identidade e orientação sexual. As 

ciências sociais realizaram uma crítica à visão bipolar do gênero, ressaltando o processo de 

designação sexual dos intersexuais. Os artigos do campo do direito/ativismo político 

priorizaram temas como: estigmas sociais, implicações das cirurgias da genitália e 

mobilização social em prol do direito à saúde. 

Do ponto de vista dos praticantes da medicina, o progresso no manejo da 

intersexualidade envolve a manutenção do que é considerado normal. Consequentemente deve 
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haver só dois pólos: macho e fêmea. A medicina tem o “poder” de alterar o corpo intersexual 

para ajustá-lo, tanto quanto possível, a um desses dois pólos. Como sugere Bordieu (1982) o 

ato de nomear um corpo como masculino ou feminino tem, em si mesmo o efeito de criá-lo 

como tal. Apesar das diversas relativizações apresentadas ao longo deste trabalho, na cultura 

hegemônica a nomeação, é ao mesmo tempo, o estabelecimento de uma fronteira e também a 

recomendação repetida de uma norma de gênero. (BUTLER, 2003). 

Fazendo uma alusão a Didier Fassin (2014), os intersexuais assim como os refugiados 

por ele trabalhados, ocupam um lugar central em nossa economia moral à medida que revelam 

a persistência da vida nua15 nas sociedades contemporâneas “desprovidos de seus direitos 

humanos pela falta de cidadania” (FASSIN, 2014 p. 5).  Os intersexuais também estão 

próximos do que Butler (2015) conceitua como vidas precárias que não são dignas de serem 

preservadas pelas esferas de poder e pelas instituições sociais responsáveis pela manutenção e 

repetição do já instituído como correto, bom e natural, a exemplo da família, da escola e do 

próprio sistema jurídico. O que limita quem são os intersexuais é o corpo, e o limite do corpo 

nunca pertence plenamente a eles mesmos (Butler, 2015).A fim de manter-se as divisões de 

gênero, há a necessidade de controlar os corpos que chegam a apagar as fronteiras conceituais 

sob as quais os “princípios heteronormativos16” são embasados. 

 

(...) o gerenciamento e a veridicção da intersexualidade17 ocorrem na medida 

em que o discurso científico visualiza os corpos intersexuais como não 

inteligíveis, isto é, quando o desenvolvimento sexual desses sujeitos é 

entendido como atípico para o padrão médico-científico do que seria correto 

para um desenvolvimento cromossômico, gonadal e anatômico do sexo. Essa 

não conformidade corporal do que seria um processo lógico e natural da 

diferenciação e determinação do sexo se apresenta, portanto, como um 

problema. Neste ponto, na prática médica, surge a necessidade do diagnóstico 

e da intervenção nos corpos intersexuais. E é papel do profissional de saúde 

ajustar tal ausência, excesso ou ambiguidade para modelos corporais que 

possam ser assimilados clínica e socialmente. (PIRES, 2015 p. 5) 

 

A intersexualidade no campo médico se define pela existência de ambiguidade e 

desequilíbrio entre os fatores responsáveis pela determinação do sexo, se justificando pelo 

                                                           
15Confrontando a biopolítica de Michel Foucault (1978) e a vida activa de Hannah Arendt (1958), Agamben 

(apud Fassin) desenvolve uma distinção entre zoë, ou vida nua, o fato de estar vivo, e bios, ou vida plena, a 

presença social no mundo (FASSIN, 2014, p.5) 

 
16Heteronormatividade é um termo usado para descrever situações nas quais orientações sexuais diferentes da 

heterossexual são marginalizadas por práticas sociais, crenças ou políticas. 

 
17  Inspirada por formulações foucaultianas, a autora chama de veridcção da intersexualidade não só o caráter 

administrativo do atendimento médico, mas também o caráter gestativo da ciência médica que se atualiza em 

suas técnicas e abordagens a fim de assegurar a produção de verdades acerca do corpo sexuado e intersexual. 
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formato e aparência de sua genitália (ambígua); e/ou gônada18ao nascer, como no caso de 

Chen que ganhou a mídia em 2014. Chen chegou ao hospital de Yongkang19 por estar com 

dores abdominais e por ter urinado sangue. Logo após os exames, os médicos descobriram 

que, na verdade, o sangue não decorrente de uma hemorragia, mas sim de uma menstruação. 

Uma tomografia computadorizada apontou a existência de um útero e dois ovários em seu 

corpo, Chen era casado há 10 anos com uma mulher e alegou nunca ter tido problema para ter 

relações sexuais com a mesma. 

Em artigo publicado há uma década, a revista Super Interessante já apontava a 

dificuldade de obtenção de informações confiáveis e precisas a respeito da intersexualidade. 

Na Europa, estima-se que uma em cada 5 mil crianças nasça sem um sexo definido.  Na 

matéria é afirmado que “os cálculos mais conservadores admitem que um em cada 3 mil 

bebês nasça com essa morfologia, em suas várias formas (no Brasil, isso significaria uma 

população de mais de 56 mil pessoas) ” Segundo a revista, pesquisadores como Anne Fausto-

Sterling, professora de Biologia Molecular da Universidade de Brown, no estado americano 

de RhodeIsland, especialista no tema, “garantem que o número é o dobro: um bebê em cada 

1,5 mil”. As estatísticas atuais segundo os militantes entrevistados neste trabalho 

compartilham de um consenso de que o número é uma em cada 2 mil crianças. 

Fabíola Rhoden em seu artigo A construção da diferença sexual na medicina, analisa 

textos médicos do século XIX procurando identificar uma complexa relação entre aquilo que 

é definido como as marcas dadas pela natureza e o que é apresentado como as intervenções da 

ordem da cultura. A autora afirma que apesar de potencialmente perturbadoras, as questões 

sobre sexualidade ambígua abrem a porta para o escrutínio das relações entre natureza e 

cultura e estruturam os debates em torno do determinismo biológico e das influências do 

ambiente. 

Como assinalou Fausto-Sterling (2000), muitas vezes é extremamente difícil 

desvendar os argumentos sobre o modo como a biologia supostamente determina o 

comportamento humano. A ambiguidade corpórea é também uma ambiguidade subjetiva e 

acaba sendo combatida como algo da ordem da patologia tanto pela medicina quanto pelas 

famílias responsáveis pela autorização da cirurgia de “normalização” nos recém-nascidos. 

                                                           
18Designação genérica das glândulas sexuais (ovário e testículo) que produzem os gametas (óvulos e 

espermatozoides). 

 
19Yonkang é uma cidade do condado-nível localizada na parte central de Zhejiang província na República 

Popular da China. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/County-level_city&usg=ALkJrhhwJ6iCt2WqaCqt608PC4LIYDJfDA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Zhejiang&usg=ALkJrhjAZWstW1Np5UdiOIkXhR62v_EzjA
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Há dados no campo médico que afirmam existir mais de 40 tipos de “estados 

intersexuais” e a intersexualidade não corresponde apenas a um quesito cromossômico. Está 

relacionada a genes, a hormônios e ao físico (fenótipo). Segundo Fausto-Sterling (2000 apud 

Machado, 2008) os tipos comuns de ambiguidade são Hiperplasia Adrenal Congênita20, 

Insensibilidade Periférica aos Andrógenos21, DisgenesiaGonadal22, Hipospádias23, Síndrome 

de Turner24 e Síndrome de Klinnefelter25. 

 

1.2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DIAGNÓSTICO E DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA.  

A intersexualidade é considerada uma urgência pediátrica e reconhecida, pelo saber 

médico, como uma situação geradora de sofrimento, seja por colocar a vida do paciente em 

risco, seja porque a sociedade não está preparada para lidar com essa questão.  Segundo Pires 

(2015) há uma preocupação social e cientifica em corrigir esses corpos sexuados não 

hegemônicos, “a biomedicina leva ao limite estratégias de controle e de regulação do 

biopoder foucaultiano. Legitima-se cada vez mais diagnósticos urgentes e intervenções 

clínicas e cirúrgicas precoces em corpos de sujeitos intersexuais. ” (PIRES, 2015 p.5) 

Preciado (2002) defende que as tecnologias sexuais são como uma mesa de cirurgia, 

onde levamos a cabo nossas concepções de gênero e sexualidade. A autora afirma que onde é 

acertado o sexo de bebês intersexo ou a redefinição sexual a que são submetidos transexuais é 

somente a segunda mesa de cirurgia a que foram submetidos, pois a primeira é simbólica e 

todos nós somos passamos por ela. (PRECIADO, 2002). Pressupõe-se que a vida do intersexo 

será sofrida, por não se encaixar na norma de gênero, de tal forma, são realizadas cirurgias de 

cunho normativo, onde o objetivo é adequação dos corpos as possibilidades de gênero 

vigentes. 

Em pesquisa realizada pela socióloga Sharon Preves, 81% dos entrevistados intersex 

tiveram seus corpos transformados em femininos (Preves, 2001, apud Pino, 2007, p. 158). A 

                                                           
20(HAC) é o crescimento exagerado do córtex da glândula adrenal causado por uma doença genética, que 

provoca produção demasiada de androgênio no feto. 

 
21 (AIS) é também conhecida como feminização testicular, é uma condição recessiva ligada ao X que resulta em 

falha na masculinização normal da genitália externa em indivíduos com cariótipo 46, XY. 

  
22  (DG) é um distúrbio do desenvolvimento dos testículos ou ovários  

 
23(H)  é uma má formação congênita do meato urinário no sexo masculino 

 
24 (ST) é uma condição genética na qual a mulher nasce com apenas um cromossomo X. 

 
25(SK) é uma condição genética na qual o homem nasce com uma cópia a mais do cromossomo X, sendo assim 

XXY. 
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justificativa para tal fato se dá a partir da seguinte lógica: para a tomada de decisão sobre em 

qual sexo inscrever àquela criança, os profissionais adotam uma abordagem heterossexista e 

reprodutivista. A lógica que impera é a de que se um “homem” não tem condições de 

penetrar, que seja penetrado, sem importar o sexo cromossômico ou outras variáveis. As 

técnicas cirúrgicas são aplicadas para construir genitais tendo como parâmetro, 

principalmente, em meninos, a funcionalidade do pênis (para ter relações sexuais 

heterossexuais e urinar em pé) e, em meninas, a capacidade reprodutiva e a possibilidade de 

manter relações sexuais heterossexuais (Machado, 2008). 

Há a persistência de um posicionamento de que é “mais fácil cortar um excesso do que 

construir uma falta”; “é mais fácil cavar um buraco do que erguer um poste”. (Machado, 

2008). Do mesmo modo, as expressões usadas em referência ao clitóris como “hipertrofia do 

clitóris”, “clitóris fálico”, “clitóris virilizado”, “genitália francamente masculinizada” refletem 

a suposição de que para construir corpos passivos (entendidos como femininos) basta remover 

o seu “excesso”. Para Machado (2005), por exemplo, a intervenção pretende alterar mais que 

variações anatômicas, como se ao fazê-lo pudesse agir também sobre as possíveis orientações 

sexuais, evitando a homossexualidade, perspectiva sustentada pelos estudos de Dreger, (1998) 

e Fausto-Sterling, (2000). 

 De acordo com estas reflexões os intersexuais não cabem naturalmente nas 

classificações binárias vigentes na sociedade e só o instrumento cirúrgico pode fazê-los caber. 

Bárbara Pires (2015) nos mostra em sua dissertação de mestrado que “um fio condutor 

atravessa esses gerenciamentos em que discursos biomédicos a favor de um “bem-estar físico 

e psicossocial” dos pacientes terminam por encobrir as negociações dos sofrimentos, dos 

desconfortos e das incertezas que tais corpos e vidas atípicas trazem à tona” (PIRES, 2015, 

p. 10).  

Em contraposição parte de uma literatura sócio antropológica sobre o tema defende 

que os indivíduos cresçam na condição de intersexuais. A ideia é que seja necessário esperar 

até que as pessoas intersex tenham possibilidades de decidir acerca de sua situação. Sendo 

assim, há o entendimento de que se trata dos casos em que a ambiguidade sexual não causa, 

nenhum transtorno fisiológico ou físico que impeça o seu desenvolvimento saudável. O que 

reflete, segundo as pesquisas, a maior parte dos casos. 

Em alguns casos os médicos necessitam realizar intervenções cirúrgicas e/ou adotar a 

prescrição de hormônios para garantir o desenvolvimento saudável (do ponto de vista clínico) 

do indivíduo, sob o risco destas pessoas não sobreviverem. Todavia, mesmo nos casos em que 

os intersexuais necessitam (em caráter de urgência) dessas intervenções, segundo uma 



26 
 

  

 

bandeira comum à militância, tais atos não deveriam, em nenhuma hipótese, alterar a 

condição de intersexual, respeitando o princípio da intervenção mínima e à dignidade da 

pessoa humana, independentemente da aprovação/autorização dos familiares. De acordo com 

Garbelotto (2013), em tais casos de urgência, deveriam ser realizados os atos médicos 

necessários para garantir o crescimento saudável do indivíduo até que ele tenha condições de 

decidir sobre o processo de designação sexual.  

 

Há quem advogue a causa de não-intervenção até que a pessoa possa 

autodefinir-se sexualmente. Entretanto, não existem a longo prazo estudos 

sobre as repercussões individuais, sociais, legais, afetivas e até mesmo sexuais 

de uma pessoa que enquanto não se definiu sexualmente viveu anos sem um 

sexo estabelecido. (BRASIL, CFM Nº 1.664/2003, sem paginação apud 

Costa, 2012, p.38). 

 

No Brasil há um anteprojeto de um Estatuto da Diversidade Sexual, que visa à 

promoção de diversos direitos aos intersexuais, como à livre expressão de sua identidade de 

gênero, o direito à retificação do nome e da identidade sexual, para adequá-los à sua 

identidade psíquica e social. É dada importância o art. 36 do Estatuto, que proíbe a realização 

das intervenções cirúrgicas irreversíveis para determinação do gênero, em recém-nascidos e 

crianças. Até o momento da conclusão deste trabalho, há um movimento social buscando a 

coleta de 1, 4 milhões de assinaturas para a proposição do anteprojeto por iniciativa popular.26 

 

Art. 36 - Não havendo risco à própria vida, é vedada a realização de qualquer 

intervenção médico-cirúrgica de caráter irreversível para a determinação de 

gênero, em recém-nascidos e crianças diagnosticados como intersexuais. 

(ESTATUTO DA DIVERSIDADE SEXUAL) 

 

 Assim como essa proposta de Estatuto em construção, existem distintas concepções 

sobre intersexuais e variadas legislações sobre o tema em outros países. Algumas delas visam 

romper esse “modelo binário nativo ocidental” citado por Yanagisako e Collier (1987 apud 

Moore 1997) acima. Relativizar a naturalidade da dicotomia entre os sexos apresenta-se não 

apenas como uma questão teórica e conceitual, mas também como uma proposta ética e 

política. É possível perceber que todas as esferas do poder se encontram articuladas e se 

influenciam mutuamente. Em face disso busco refletir sobre variados dispositivos legais e 

seus efeitos nos corpos dos intersexuais. Evidentemente que essa discussão gera 

redirecionamentos nos estudos em sexualidade, mas essa relativização é aqui apresentada, 

                                                           
26 Ver anteprojeto na íntegra 

http://direitohomoafetivo.com.br/uploads/5.%20ESTATUTO%20DA%20DIVERSIDADE%20SEXUAL%20-

%20texto.pdf  .  Acesso em: 19/06/2016. 

http://direitohomoafetivo.com.br/uploads/5.%20ESTATUTO%20DA%20DIVERSIDADE%20SEXUAL%20-%20texto.pdf
http://direitohomoafetivo.com.br/uploads/5.%20ESTATUTO%20DA%20DIVERSIDADE%20SEXUAL%20-%20texto.pdf
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pois é sobretudo na esfera cotidiana que as consequências desses dispositivos legais talvez 

provoquem deslocamentos, mesmo que, por hora, modestos. 

 

1.3. BREVE RELATIVIZAÇÃO DE LEGILAÇÕES E COSTUMES NÃO-BINÁRIOS AO REDOR DO 

MUNDO. 

Gilbert Herdt (1993) descreve, em um de seus artigos, os casos da República 

Dominicana e da Nova Guiné, culturas baseadas em um código social que inclui três sexos ao 

invés de dois. De acordo com o autor, essa seria apenas uma estratégia teórico-conceitual no 

sentido de transcender a dicotomia, mostrando que nem todas as culturas se baseiam nas 

mesmas classificações anatômicas/biológicas.  

De acordo com Anacely Costa (2013) a Colômbia é o único país, desde 2001, a contar 

com uma legislação específica, que visa a assegurar o processo de decisão dos intersexuais 

quanto à operação genital. A defesa da resolução está orientada para favorecer a autonomia e 

a proteção dos direitos das crianças na esteira dos posicionamentos da Convenção dos 

Direitos da Infância e da Adolescência. Nessa perspectiva, a declaração reconhece que para 

propósitos legais cada criança é uma autonomia em desenvolvimento e não propriedades dos 

pais. 

Países muçulmanos como Afeganistão, Paquistão e Nepal reservam um lugar na 

sociedade para intersexuais, pois a intersexualidade é reconhecida no Corão. Já na Índia 

existem as Hjiras, pessoas que não são consideradas “nem homem nem mulher” também 

possuem um papel social definido: são encarregadas de batizar crianças e abençoar 

casamentos. Nesse país, “as crianças intersexuais são abandonadas em templos e criadas em 

uma comunidade específica” O que deve ser ressaltado é que a existência de um terceiro, 

quarto ou quinto sexo é, para Herdt (1993), sempre uma construção histórico-cultural. 

Em novembro de 2013, entrou em vigor na Alemanha27 a lei que torna possível 

registrar o recém- nascido sob a classificação de um bebê com sexo indefinido. Até então, 

quando uma criança nascia com características dos dois sexos, tornando impossível a 

definição de um em particular, os pais eram obrigados a fazê-lo, preenchendo a opção 

“masculina” ou “feminina”.  

Segundo o Ministério do Interior alemão, os passaportes onde consta o que para nós é 

equivalente ao M para masculino e F para feminino, a partir desta lei terão outra 

possibilidade: o X para a lacuna reservada ao sexo. Desde 2011, os passaportes e documentos 

                                                           
27A Alemanha é o primeiro país da Europa a fazê-lo. 
Fonte: OrganizationIntersexInternational 
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oficiais australianos também contam com uma opção “X” para os transexuais, intersexuais ou 

pessoas que se consideram como "sexo neutro". Com o advento das leis e políticas públicas 

nos países já mencionados, novas questões surgiram. Os efeitos dessas leis, na prática podem 

apresentar-se de formas discriminatórias, e para algumas pessoas a possibilidade de se 

registrar um recém-nascido como sexo indefinido não apresenta de forma alguma uma 

“conquista” aos intersexuais. A letra “X” não é suficiente para resolver um conjunto de 

complexas problemáticas sociais enraizadas na lógica binária que ainda prevalece no mundo.  

O legislador de qualquer país terá que esclarecer as consequências desta mudança para 

casamentos e uniões civis, por exemplo. Na Alemanha, o casamento só pode unir um homem 

e uma mulher, enquanto o contrato de união civil ("Lebenspartnerschaft") é reservado 

exclusivamente a pessoas do mesmo sexo. As crianças que ao nascer tiveram seu sexo 

indefinido estão inseridas num mundo que funciona através de pares de opostos.  

Em janeiro de 2016, o Chile deu um grande passo na direção da ampliação dos direitos 

das pessoas intersexuais. Por iniciativa de seu ministro da Saúde, Jaime Burrows, o país 

proibiu que cirurgias de “normalização” sejam realizadas em crianças. “Essa ordem do 

Executivo, que veio antes de qualquer legislação existente no país sobre o assunto, mostra um 

profundo comprometimento do governo chileno com os direitos humanos dos intersexuais”, 

comentou María Mercedez Gómez, coordenadora regional para a América Latina e para o 

Caribe da ONG Out Right, que luta pelos direitos dos LGBTI (sendo o “I” da sigla justamente 

os intersexuais). 

 

 

1.4 A VISIBILIDADE INTERSEX 

O dia 26 de Outubro foi designado como Dia Internacional da Consciência Intersexo. 

("Intersex Awareness Day"), porque nessa data, no ano de 1996, ativistas intersexo da 

"Intersex Society of North America" e pessoas aliadas do grupo "Transexual Menace" fizeram 

a primeira manifestação pública em Boston, onde a Academia Americana de Pediatria fazia 

sua conferência.  
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Figura 1- Fonte: Visibilidade intersexo. Página de militância das redes sociais. 

O símbolo da campanha foi uma borboleta “Polyommatusicarus” com ginandromorfia 

bilateral. Esta é uma variação intersexo que se refere a animais com características sexuais 

metade de um sexo e metade de outro sexo.  

Com o passar do tempo, além da borboleta há outra imagem disseminada em 

campanhas de visibilidade intersexo: 

 

Figura 2 - Fonte: Visibilidade intersexo. Página de militância nas redes sociais. 

Atualmente, a sigla LGBT é utilizada pelo movimento social brasileiro e por 

entidades governamentais, como conselhos e secretarias, nos três âmbitos da federação28. 

Nesse cenário presume-se que o T englobe as identidades de gênero começadas por essa letra 

(travestis, transexuais e transgêneros. No entanto, os intersexuais não se sentiam 

contemplados na sigla.  

No âmbito internacional é muito recorrente o uso do termo LGBTQ que inclui além da 

orientação sexual e da diversidade de gênero a perspectiva teórica e política dos Estudos 

Queer.  A campanha que reivindica a inclusão do I na sigla repercutiu de modo positivo nas 

                                                           
28  Regina Facchini (2005;2009) tem um extenso trabalho sobre tal problemática, é possível ver através de seus 

escritos como o movimento LGBT mudou historicamente na sua relação entre Estado e movimentos sociais 

brasileiros, bem como na forma de operar políticas públicas em relação à agenda dos direitos humanos em 

âmbito internacional. 
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redes sociais e a demanda foi parcialmente atendida. Órgãos como a ONU e a Anistia 

Internacional elegeram a denominação LGBTQI com um padrão passando a englobar assim 

os intersexuais. 

Em sua página oficial no Brasil29 a ONU em publicou no dia 29 de Outubro de 2016 

um vídeo nas redes sociais convocando os governos e os pais a protegerem as crianças 

intersex. Como parte do slogan da campanha, a frase central era a seguinte: “Crianças 

intersex não precisam ser consertadas, elas são perfeitas como elas são! ”   

 

Figura 3- Fonte: Nações unidas pela visibilidade. 

 

Além dessas campanhas no site da ONU, a Organization Intersex International USA30 

publicou um texto para explicar algumas ideias falsas sobre pessoas intersexo, traduzido por 

Hailey Kass e publicado no blog Transfeminismo veiculado na internet. No texto há a 

afirmação de que as cirurgias que visam a uma “normalização” dos corpos intersexo são 

equivalentes à eugenia. Segundo o conteúdo presente nestas plataformas há uma tentativa de 

“remover diferenças, as quais algumas pessoas decidiram como indesejáveis e que, 

constantemente, criam problemas que não existiam”.  

                                                           
29 Através de uma plataforma digital de compartilhamento de vídeos e imagens para redes sociais como o 

Facebook, o Twitter e o Instagram, possui um site base das Nações Unidas pela Visibilidade Intersex disponível 

para acesso em 8 línguas.  O site traz estatísticas e fatos sobre ser intersex, além de conselhos para mães e pais e 

propostas para os governos dos países. Dentre as estatísticas a ONU afirma que quase 1,7 % dos bebês nascem 

intersexuais e isso torna ser intersex tão comum quanto ser ruivo. 

  
30 Ver  <http://oii-usa.org/>. 

As OII’s trazem como príncipios fundamentais, dentre outros: a rejeição pela categorização dos intersexuais em 

termos médicos, aos discursos de impossibilidade de desenvolvimento humano em condições “bi-

compartimentadas” socialmente de modo sexista. Além disso, advogam a favor do “direito a seu corpo, a seus 

genitais e a sua auto-identificação, de forma autônoma” sem a interferência “autoritárias e heterônomas” sobre 

este e a sua identidade.  

 

http://oii-usa.org/
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Nota-se que no Brasil há tímidas iniciativas quanto à visibilidade intersex, além de 

uma ausência de um documento nacional31 que trate do assunto. Creio que por este motivo, e 

devido à falta de informações sobre o tema é que a cartilha estudada nesta monografia foi 

criada. O capítulo a seguir descreve detalhadamente este material. A cartilha é tida 

basicamente como um manual de instruções que visa à garantia da dignidade das crianças em 

situação de intersexo dando orientações jurídicas, psicológicas e de convívio social para suas 

famílias. 

  

                                                           
31 Quanto a questão brasileira, Lorena Silva Costa (2012) é autora de um trabalho intitulado A invisibilidade da 

intersexualidade na saúde pública, no qual ela afirma que o Ministério da saúde não possui uma posição oficial 

no Brasil. Não existe uma diretriz assistencial para a atenção à saúde da população intersexo, mas isso não 

impede que intervenções cirúrgicas sejam realizadas precocemente em crianças. Na opinião da autora as 

intervenções adquirem um caráter marcadamente misturado a concepções pessoais, culturais e ideológicas, o que 

segundo ela resulta em um desrespeito aos princípios básicos do SUS e direitos garantidos pela Constituição. 
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CAPÍTULO 2 

DIGNIDADE DA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE INTERSEXO: ORIENTAÇÕES PARA 

AS FAMÍLIAS. 

 

O documento em análise é um guia interdisciplinar colaborativo realizado por 

profissionais das áreas da endocrinologia, da genética, da urologia, da pediatria, da 

enfermagem, do direito, da saúde coletiva, da psicologia, do serviço social e da antropologia, 

realizado com o apoio da Universidade Federal da Bahia através do edital PROEXT/ produtos 

2013.  Segundo a cartilha o material é resultado tanto do trabalho de extensão e de pesquisa 

do grupo “Direitos Humanos, Direito à saúde e família” (criado em 2002), quanto do esforço 

conjunto do Núcleo de Estudos e Práticas em Intersexo (IPS/UFBA).  

Com a proposta de um texto acessível esse guia possui um design muito didático 

repleto de ilustrações coloridas, composto por quadrinhos, palavras-chave, indicações de 

livros e filmes. As organizadoras da cartilha afirmam que esse documento está disponibilizado 

nos serviços de saúde, por médicos, enfermeiros, agentes de saúde, psicólogos, parteiras e 

também por professores, promotores de justiça, defensores públicos e pelo conselho tutelar. 

Apesar desta informação, não encontrei a cartilha disponível em nenhuma das referidas 

instituições nem no estado de Minas Gerais, nem no estado do Rio de Janeiro. Além disso, eu 

e diversos intersexuais que participam do grupo do Facebook Intersexualidade em foco 

entramos em contato, por e-mail com as autoras perguntando onde nós conseguiríamos obter a 

versão física da cartilha, nós não obtivemos nenhuma resposta.  Conclui então, que o acesso a 

cartilha só é possível através de download. 

 Segundo as organizadoras da Cartilha Ana Karina Canguçu-Campinho e Isabel Maria 

Sampaio Oliveira Lima, a construção desse guia é resultado da interlocução de mais de duas 

décadas com famílias que frequentam ou frequentavam serviço público de saúde, 

acompanhando suas crianças em situação de intersexo. Em sua proposta diz pretender 

contribuir para a desmistificação social do intersexo e tem como principal objetivo orientar as 

famílias sobre os cuidados e os serviços públicos que garantem a dignidade da sua criança.  

Na cartilha aparece a ideia de que é comum que as famílias sofram ao se sentirem como as 

únicas no mundo com uma criança nascida nessa situação. Sendo assim, alguns modelos de 

petições que serão apresentados ao longo do texto são anexados ao guia com o objetivo de 

apoiar a família sobre os possíveis requerimentos e os amparos jurídico-legais existentes.  
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2.1 A FABRICAÇÃO DA ACEITAÇÃO. 

A cartilha visa dentre outras coisas a “fabricação” da aceitação por parte dos 

familiares da criança em situação de intersexo. A fabricação da aceitação inicia-se, portanto, 

com a afirmação de que a criança não é a única do mundo sendo essencial que seja acolhida e 

amparada, pois o afeto familiar constitui a base essencial para seu crescimento em 

sociedade.32 A aceitação também transita sobre o pressuposto de que nem todo caminho é 

cirúrgico e que a verdade sobre o sexo da criança não deve ser mantida em segredo como uma 

estratégia de cuidado familiar, pois a visibilidade é essencial para conquista de direitos. 

 

Figura 4 – Cartilha DIGNIDADE DA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE INTERSEXO: ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS. 

Para tanto, fazem uso de uma pedagogia da maternidade e da paternidade intersex. A 

cartilha apresenta estórias emblemáticas que servem de “modelos” aos pais aos quais o 

documento é dirigido. Como exemplo há na cartilha a estória de uma família narrada por 

Maria, casada há 20 anos com João. Ela é mãe de Pedro de 18 anos, Marina de 16 anos e de 

Vitória, a filha mais nova e a responsável por fazer a revolução nesta família. Maria deseja as 

boas vindas e afirma que é sobre sua família, especialmente sobre as mudanças geradas pelo 

nascimento de Vitória que ela inicia a conversa. Logo após, o primeiro tópico tratado na 

                                                           
32  Ver OLIVEIRA, Leandro. Os sentidos da aceitação: Família e orientação sexual no Brasil contemporâneo’. 

Tese de doutorado em Antropologia Social, PPGAS / MN / UFRJ. 2013  
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cartilha é o nascimento de Vitória. Maria diz se lembrar perfeitamente do dia, ela conta que o 

parto foi bem tranquilo, pois ela já tinha a experiência de parir dois filhos.   

Ela afirma que o sofrimento veio depois, quando os médicos ficaram em silêncio e 

levavam sua filha de uma sala para outra. Nesse momento ainda não tinha nem visto seu 

bebê...  Foi então que uma auxiliar de enfermagem chegou e disse que não sabiam o sexo da 

criança, relatando que ela nasceu com ambiguidade genital. Maria sem entender o que ela quis 

dizer com isso caiu no choro.  

 

2.2 AMBIGUIDADE SEXUAL 

A cartilha apresenta também a definição de ambiguidade sexual: “Denominação 

utilizada pelos profissionais de saúde quando não é possível definir, com certeza o sexo da 

criança ao ver somente seus órgãos sexuais externos. ” Partindo de uma proposta 

pedagógica, definições do que é intersexo, identidade de gênero, transexualidade, cariótipo, 

cromossomos são apresentadas no material. Através de quadrinhos no formato de perguntas e 

respostas e de glossários os diversos novos termos médicos que possam vir a ser recorrentes 

na vida da família. 

 

Figura 5- Cartilha DIGNIDADE DA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE INTERSEXO: ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS. 

 

Figura 6 - Cartilha DIGNIDADE DA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE INTERSEXO: ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS. 
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2.3 NEM TODO CAMINHO É CIRÚRGICO 

Uma das principais propostas do material é expressa no tópico intitulado Nem todo 

caminho é cirúrgico. No primeiro capítulo foi discutido como do ponto de vista médico a 

intersexualidade é considerada uma urgência biológica e social e como a maioria dos 

procedimentos cirúrgicos é feito para adequação estética dos genitais. Mesmo a cartilha sendo 

fruto de um campo intelectual no sentido bordieusiano33 ela compartilha da posição ativista 

intersexual de que as cirurgias não envolvem risco de vida, e que é perfeitamente possível que a 

criança cresça saudável permanecendo em situação de intersexo. Essa posição contrapõe a 

resolução 1.664/2003 do Conselho Federal de Medicina que promove o gerenciamento biomédico 

dos intersexuais indicando normas e técnicas para sua cura. 

O Conselho Federal de Medicina, através da Resolução 1.664/2003, 

promove o gerenciamento biomédico dos/das intersexuais (...) indicando 

normas técnicas para o tratamento. Procedimentos como hormonização e 

cirurgia genital são ponderados como meios para a “cura” desses indivíduos, 

já que perante as ciências médicas tal condição é, na verdade, uma patologia, 

portanto, que deve ser tratada e, se possível, curada. (GARBELOTTO, 2013, 

p.1) 

 

 

 

Figura 7 - Cartilha DIGNIDADE DA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE INTERSEXO: ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS. 

                                                           
33Campo na teoria proposta por Pierre Bordieu representa um espaço simbólico, no qual lutas dos agentes 

legitimam representações. Esta noção caracteriza a autonomia de certo domínio de concorrência e disputa 

interna. 

Ver BORDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 1989. 
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Figura 8 - Cartilha DIGNIDADE DA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE INTERSEXO: ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS. 

 

 

Costa (2012) nos mostra que os procedimentos médicos-assistenciais empregados à 

população intersexo assumem que a existência do gênero está inscrita no sexo representado na 

genitália. De tal modo, ao analisar a Resolução Nº 1.664/2003 do Conselho Federal de 

Medicina citada acima, é possível observar que a cirurgia é descrita como necessária devido a 

questões de saúde dos indivíduos envolvidos. Como coloca a resolução, o sexo indeterminado 

é um problema social e biológico.  

Com a criação da Política Nacional De Saúde Integral De Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis E Transexuais (BRASIL, 2010) pelo Ministério da Saúde, a intersexualidade não foi 

incluída nas diretrizes de cuidado. Isso gerou uma maior invisibilidade da população intersexo 

no país. É muito comum que intersexualidade e transexualidade se cruzem tanto nos serviços 

de saúde quanto no imaginário social; por esta razão a cartilha apresenta o seguinte 

esclarecimento:  
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Figura 9 - Cartilha DIGNIDADE DA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE INTERSEXO: ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS. 

 Esta invisibilidade intersexual não significa que o sistema de saúde não ofereça 

suporte assistencial. A única diretriz existente é a resolução do CFM Nº 1.664/2003 citada, 

que revela a concepção de intersexualidade como doença. 

A proposta da cartilha possui uma posição divergente do caráter emergencial da 

resolução apresentada pelo Conselho Federal de Medicina.  

O nascimento de crianças com sexo indeterminado é uma urgência 

biológica e social. Biológica, porque muitos transtornos desse tipo são 

ligados a causas cujos efeitos constituem grave risco de vida. Social, porque 

o drama vivido pelos familiares e, dependendo do atraso do diagnóstico, 

também do paciente, gera graves transtornos. (BRASIL, CFM Nº 1.664/2003, 

sem paginação apud Costa, 2012 p. 37) 

 

 

2.4 INTERSEXUALIDADE x HEMAFRODITISMO. 

O termo Intersexualidade foi utilizando na esfera médica, pela primeira vez em 1917, 

associada a toda a variedade de ambiguidades sexuais, sendo incluído o que antes era 

conhecido como hermafroditismo. Levando em conta o intersex era popularmente conhecido 

como hermafrodita há um tópico na cartilha dedicado a genealogia do termo, tratando das 

aproximações e afastamentos da categoria “hermafrodita” visando a desestigmatização34 do 

termo. 

                                                           
34Ver GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro, 

Editora LTC, 1988. 
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Figura 10 - Cartilha DIGNIDADE DA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE INTERSEXO: ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS. 

Cabe afirmar que médicos e ativistas não utilizam o termo intersexualidade da mesma 

forma. O movimento social busca contestar a ideia de patologização da intersexualidade, 

assim como aumentar as possibilidades do que é possível de ser incluído no termo, para além 

das definições médicas. (MACHADO, 2008).  

Diferentemente do texto apresentado na cartilha, segundo entrevistas realizadas com 

militantes, eles consideram o termo pejorativo sim; e afirmam que além de pejorativo é um 

termo é inadequado. Não existem hermafroditas na espécie humana, ou seja, seres que 

possuem reprodutor masculino e feminino completos, como é o caso das minhocas. Ao 

questionar uma intersex durante uma entrevista sobre o termo, ela afirmou que “antigamente 

os intersexuais eram vistos como representação do divino na terra em diversas culturas como 

a grega, romana, egípcia, nórdica, hindu, ameríndia. ” Porém, “com o advento da cultura 

judaico-cristã-islâmica, tudo que se remetia a estas culturas começou a ser destruído 

inclusive a nossa existência” levando a palavra hermafrodita a ganhar carga negativa e nossa 

condição sendo demonizada. Os militantes afirmam que da mesma forma que não utilizam o 

termo lepra para se referir à hanseníase, o termo hermafrodita, pseudo-hermafrodita e 

hermafroditismo carrega toda uma carga negativa35 associada a uma suposta maldição divina. 

                                                           
35

O livro "Os Anormais" apresenta o curso proferido por Michel Foucault no Collège de France em 1975, onde o 

mesmo apresenta três figuras que representam o “anormal” em momentos históricos distintos, dedicando-se à 
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2.5 O ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. 

Na estória contada de Maria, uma mãe zelosa que sofre pela informação 

(STRATHERN, 2015) recebida, precisa agir heroicamente (DAS, 2011). É no cotidiano dos 

serviços de saúde em encontros os médicos, assistentes sociais, e psicólogas que buscará as 

“soluções”. No tópico intitulado Encontro com os médicos, Maria relata sua primeira visita a 

um centro de referência, quinze dias após o parto. Narra que quando foram chamados para o 

atendimento, muitos médicos estavam esperando e ela ficou assustada. Alguns pareciam 

estudantes e o médico mais velho parecia ensiná-los, era muita gente e a criança começou a 

chorar.  Maria relata que não entendia muito bem o que os médicos falavam, só sabia que seu 

bebê realizaria vários exames. 

 

Figura 11 - Cartilha DIGNIDADE DA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE INTERSEXO: ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS. 

 Enquanto aguardavam os exames, tiveram contato pela primeira vez com diversas 

outras famílias que estavam ali pela mesma situação. A intenção com esse relato de 

experiência é reforçar que há muitos na mesma situação. No centro de referência Maria se deu 

conta disso pela primeira vez. 

                                                                                                                                                                                     
análise do exame psiquiátrico e sua relação com o direito penal. Em diversas passagens do texto, Foucault 

relaciona o hermafroditismo à monstruosidade “Os hermafroditas eram, como hermafroditas, considerados 

monstros e executados, queimados, suas cinzas jogadas ao vento” (FOUCAULT, 2010, p.57). 
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Figura 12 - Cartilha DIGNIDADE DA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE INTERSEXO: ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS. 

João, pai e marido nesse contexto se sentiu mais confortável e perguntou a outro pai 

ali presente: Quando foi que vocês descobriram que seu filho era menino? E o interlocutor 

respondeu ter levado mais de um ano para conseguirem realizar todos os exames necessários. 

Com o desenvolvimento da biotecnologia, através do ultra-som obstétrico há pais e mães que 

buscam informação sobre o sexo dos bebês ainda na gestação, atribuindo-lhes um gênero 

antes do primeiro suspiro de ar.36 Isso é claramente ilustrado na cartilha no episódio em que 

Maria vai ao posto vacinar seu bebê. A enfermeira lhe passou a caderneta de saúde, e ela se 

deu conta de que só tinha caderneta azul e rosa e pela primeira vez ela se perguntou se não 

podiam fazer de outras cores, ou se não podiam ser de uma cor só para todas as crianças. 

Maria insere-se no diálogo perguntando a outra mãe se os exames doíam? E essa moça 

respondeu: “O que mais dói é a gente sair do interior de madrugada, no carro da prefeitura e 

                                                           
36Ver CHAZAN, Lilian Krakowski.  Construção de gênero fetal, consumo e subjetivação. In: “Meio quilo de 

gente”: um estudo antropológico sobre ultra-som obstétrico. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2007.  
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só poder fazer esses exames aqui na capital”. Esse trecho revela o tom de denúncia em 

relação à escassez de serviços de saúde especializados. 

Em paralelo, outra mãe que ouviu a conversa interrompeu e disse que assistentes 

sociais e psicólogas explicariam todo o processo, “essas situações deixam o coração da gente 

apertado né? Tem um grupo de pais, garanto que a senhora e seu marido vão gostar. ” Isso 

demonstra que há preocupação em mostrar que existem grupos de ajuda mútua, além disso, de 

que as dores e sofrimentos podem ser compartilhados. 

A cartilha traz quadrinhos de alerta de cuidados essenciais com a criança. Dentre esses 

cuidados estão à preservação da privacidade, a importância de evitar uma exposição excessiva 

de seu corpo; a exigência de esclarecimentos por escrito quando algum profissional pedir para 

fazer algum registro da criança para fins de pesquisa ou intervenção. A cartilha também alerta 

que algumas palavras novas ao vocabulário da família dão nome aos exames, aos diagnósticos 

ou aos procedimentos médicos. Sendo assim perguntar o significado delas é um direito; não 

menos importante é o questionamento do uso de palavras que possam ser constrangedoras ou 

que a família considere inadequadas. 

Em face disso, é disponibilizado em anexo um modelo de termo de consentimento, 

alertando que nenhuma pesquisa e/ou intervenção deverá expor, constranger ou causar dano à 

criança ou à sua família, pois a cena descrita em que o consultório está cheio de pessoas junto 

com o médico reflete uma realidade em que inclusive os antropólogos estão inseridos. 
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Figura 13 - Cartilha DIGNIDADE DA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE INTERSEXO: ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS. 
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Figura 14 - Cartilha DIGNIDADE DA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE INTERSEXO: ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS. 

 

Através da estória de João, Maria e Vitória a cartilha visa orientar sobre os serviços de 

saúde que devem ser usados. Para ilustrar essa intenção, há um diálogo entre os 

“protagonistas”, as assistentes sociais e as psicólogas. 

No primeiro encontro com a psicóloga narrado na cartilha, Maria demonstra surpresa 

por ela não ter pedido para ver o neném sem fralda e por naquele consultório não haver muita 

gente, como em todas as outras situações. Jorge Leite Junior (2012) afirma que um dos grupos 

sociais que atualmente causa mais repulsa, medo, ódio e ao mesmo tempo curiosidade é o das 

pessoas que transita entre os sexos. A surpresa da Mãe é descrita de forma extremamente 
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sensível, sendo assim a cartilha faz uma denúncia sutil de como esses corpos abjetos (Butler, 

2003) são tratados com curiosidade.37 

No encontro com a assistente social Maria disse que os exames eram caros e que a 

família não tinha condição de ir para capital toda semana tratar Vitória. A assistente social 

orientou sobre a documentação necessária para ir até a Secretária de Saúde. Dentre os 

documentos, a assistente social sugeriu que fosse levado o relatório médico com a devida 

solicitação para se deslocar do município ondem moravam até a capital para garantir o 

tratamento especializado. Segundo a cartilha, o município deveria fornecer o deslocamento, e 

os demais recursos para que a família tivesse condições de passar o dia fora da residência com 

a criança, seja qual for o acompanhante. Esse procedimento é chamado de Tratamento fora do 

domicilio (TFD) e a cartilha disponibiliza em anexo o modelo para essa petição. 

 

Na estória, a assistente social foi quem alertou a família de Vitória sobre questões 

relacionadas à privacidade da criança, afirmando que Maria e João não precisavam ficar 

explicando na Secretária de Saúde os detalhes sobre a condição de Vitória. A assistente social 

também esclareceu questões sobre a medicação que Vitória necessitaria, e afirmou que para 

                                                           
37 Ver Os jardins zoológicos humanos <http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=186> . 

http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=186
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alguns diagnósticos existem protocolos de dispensa de medicamento, seja no município ou no 

Estado. Para a criança em situação de intersexo, esse protocolo ainda não existe, mas os 

direitos de qualquer criança já existem há muito tempo. Então para requerer todos os remédios 

era importante que a família tivesse o relatório médico em mãos e “saber que não precisa 

pedir favor a nenhum político, porque direito não é favor. ” 

 

Figura 15 - Cartilha DIGNIDADE DA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE INTERSEXO: ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS. 

João questionou a assistente social sobre a validade nacional desses direitos. A 

assistente social seguiu afirmando que todo cidadão precisa conhecer como a estrutura de 

saúde funciona, explicando para a família que de acordo com a lei, tudo deve começar no 

município em que a família reside, pois, a responsabilização por cada tipo de remédio 

depende do custo. Algumas medicações são compradas pela secretaria de saúde do município, 

outras ficam sob a responsabilidade do Estado, mas nas duas circunstâncias é preciso o 

suporte do município para viabilizar os contatos e os deslocamentos. João também quis saber 

se existia algum benefício para Vitória, e a assistente social respondeu que não existe lei 

específica, mas que a criança deles possui os mesmos direitos que qualquer outra. E 

apresentou para a família dois benefícios gerais do Governo Federal. Um deles é o Bolsa 
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Família garantido para toda criança em situação de pobreza independente do seu quadro de 

saúde e o requerimento para participação nesse programa deveria ser realizado no CRAS38 de 

seu município.  

Já o outro benefício é para a pessoa com deficiência conhecido como LOAS da Lei 

orgânica de assistência social, chamado também de BPC (benefício da prestação continuada). 

A solicitação do BPC é via INSS39. Mas independente do benefício financeiro, a família tinha 

a garantia de todos os direitos. Essa cena relata mais uma vez a denúncia da inexistência de 

leis específicas que amparem os intersexuais. A cartilha busca demonstrar que existem 

brechas nas leis vigentes que possibilitam uma certa agência. Demonstra o tempo todo que 

antes de ser uma criança intersexual, ela é uma criança e que o ECA (Estatuto da Criança e do 

adolescente) pode ser acionado em diversos momentos. 

Em toda a narrativa, a cartilha tenta tratar a intersexualidade como normal. Sendo 

assim, a indicação do benefício de prestação continuada para pessoas deficientes cai em 

contradição com a proposta de despatologização da situação intersexual. 

A assistente social presenteou a família com uma cópia do ECA e sugeriu que eles 

nunca deixassem de apresentar essa lei onde quer que eles fossem.  A assistente social 

afirmou que se o direito de qualquer coisa lhes fosse negado, eles deveriam recorrer ao 

Conselho Tutelar ou procurarem sem medo o Promotor de Justiça pois como cidadãos eles 

poderiam se dirigir diretamente a promotoria. 

 

 

2.6 A LEI BRASILEIRA DE REGISTROS PÚBLICOS. 

 

“A disciplina do Registro Civil de Pessoas Naturais (Lei 6.015/73) determina 

o assentamento em prazo de 15 dias após o nascimento da criança exigindo, 

para tanto, a indicação do seu nome e sexo. Nestes termos, a lei especial 

impõe aos familiares da criança com intersexo uma determinação legal de 

remoto cumprimento no prazo de duas semanas. ” (FRASER, 2013) 

 

Há na cartilha um segundo tópico intitulado Registrar ou aguardar o diagnóstico 

sobre a situação da criança? Na estória contada, foi entregue na maternidade o documento 

“Declaração de Nascido Vivo”, na qual não havia nada sobre a situação intersexual da 

criança. Por este motivo foi possível que João fosse ao cartório registrar a criança. No entanto 

                                                           
38  Centro de Referência de Assistência Social. 

 
39  Instituto Nacional do Seguro Social. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1034888/lei-de-registros-publicos-lei-6015-73
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Maria afirma que os médicos disseram para não registrar o bebê até que os especialistas 

concluíssem o diagnóstico. 

Apesar da orientação João decidiu pelo registro. Para ele, a criança precisava de um 

nome e assim o fez lhe dando o nome de Joaquim, pois ao trocar a primeira fralda achou que a 

sua genitália “parecia muito mais um pinto”. Pina-Cabral e Viegas (2007) nos mostra como 

nomear é uma ação que torna os indivíduos seres auto identificados e responsabilizáveis. O 

nome possui uma ética própria que constitui identidade, família e principalmente é capaz de 

estabelecer gênero. 

 

Figura 16 - Cartilha DIGNIDADE DA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE INTERSEXO: ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS. 

Porém, quando os resultados dos exames saíram foi confirmado que o resultado do 

cariótipo40 de seu bebê era XX. A ultrassonografia mostrou que a criança tinha útero e 

ovários. Maria se sentiu muita confusa, uma vez que haviam registrado a criança como 

Joaquim. Ela relata que uma médica mais velha veio esclarecer questões referentes à 

identidade de gênero, sobre paciência e flexibilidade ao longo do desenvolvimento da criança. 

                                                           
40 A cartilha define cariótipo como: conjunto de cromossomos contido nas células de um organismo. O 

cromossomo é a estrutura dentro da célula que armazena o DNA dos seres vivos. Em grande parte das mulheres 

o cariótipo é XX e em grande parte dos homens o cariótipo é XY. Mas existem outras possibilidades. 
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Maria informou para a psicóloga que o novo nome escolhido para a criança era Vitória, pois 

ela passou a ser uma grande vitória para a vida daquela família.  

Os médicos disseram que a maioria das crianças que nascem nessa situação são 

criadas como meninas, como Paula Sandrine Machado (2005) e diversos outros pesquisadores 

já constataram. Foi a psicóloga quem sugeriu que a família procurasse a assistência jurídica 

que acompanhava o Grupo de Pais do Centro de Referência para providenciar a mudança dos 

registros. A cartilha disponibiliza um modelo genérico de representação para o ministério 

público solicitando a mudança de registros em bebês. 

 

 

Figura 17 - Cartilha DIGNIDADE DA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE INTERSEXO: ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS. 

Passados 10 anos desde o nascimento de Vitória, a família conta que decidiram não 

esconder nada de sua filha. Ela sabe toda a sua história e a família orientada pela psicóloga 

optou por responder o que ela perguntava através de palavras simples e desenhos. Esse 

episódio reforça o argumento da cartilha de que é importante que o segredo não seja usado 

como uma estratégia de cuidado familiar. 
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Em “A Sociologia do Segredo e das Sociedades Secretas”, Simmel considera o 

segredo como uma das maiores conquistas da humanidade. É “considerado pelo 

conhecimento de outrem, onde aquilo que é ocultado é respeitado” (2012, p.121), para o autor 

é uma “ocultação consciente e voluntária” (2012, p.117). De acordo com a cartilha “manter 

em segredo aquilo que pode ser explicado cientificamente dificulta a compreensão da 

realidade”; o segredo torna-se aqui uma estratégia de cuidado familiar, no entanto segundo a 

cartilha, ele também cria mitos. Na perspectiva do binômio ocultação/revelação o segredo tem 

uma dinâmica comunicativa feita de retórica, de silêncios e também de certas formas de 

revelação, possibilitando o exercício de agência através de alguns mecanismos. (DAS, 2011; 

SARTI,2009). 

No final da estória, com a orientação da assistente social a família conseguiu todos os 

medicamentos solicitados e realizou todo o acompanhamento no Centro de Referência. Com o 

auxílio do advogado do Grupo de Pais a família também conseguiu a retificação do nome da 

criança junto ao juiz.  

Como uma perspectiva futura a cartilha aponta que a nova preocupação deveria ser 

relacionada às perguntas sobre prazer, sexualidade, reprodução e mudanças corporais que 

passarão a ser mais presentes no cotidiano quando Vitória chegar a adolescência.  

O grupo de pais do centro de referência possui uma dinâmica de solidariedade baseada 

na troca de experiências muito próxima a dos grupos de apoio à adoção trabalhados por 

Rinaldi (2010). Os pais envolvem-se em ambos os grupos por sentirem uma necessidade de 

compartilharem suas experiências, construindo assim certo tipo de “militância”. A estória da 

cartilha termina com João e Maria afirmando que frequentam até hoje o Grupo de Pais no 

Centro de Referência, pois acreditam ter sido fundamental logo na primeira semana de vida de 

Vitória terem encontrado pais que dividiram a sua história.  
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CAPÍTULO 3 

A ESFERA DA (R)EXISTÊNCIA: AÇÃO POLÍTICA DE CORPOS SILENCIADOS. 

 

Retomando o que foi dito na introdução, uma série de conversas (entrevistas) com 

Dionne Freitas, Haru Hyakutake e Ernesto Denardi é transcrita neste capítulo. Cheguei até 

eles por intermédio da página intitulada “Visibilidade Intersexo” no Facebook, mandei uma 

mensagem para a administração da página contando um pouco sobre o porquê eu estava 

entrando em contato e anexei um resumo do meu trabalho sem muitas expectativas. Para 

minha surpresa, a pessoa que leu ficou extremamente feliz com a proposta, agradeceu o meu 

contato e disse que admirava muito o caminho percorrido pela Antropologia de ‘dar voz ao 

objeto de estudo’. Era consenso de que ao procurar informações sobre intersexualidade no 

geral, eles se deparavam com muitas reportagens sensacionalistas e teorias em que não se 

sentiam representados.  

Haru, Dionne e Ernesto decidiram trilhar o caminho da militância, e se orgulham de 

serem os primeiros a “sair do armário” e enfrentar a questão no Brasil. Como ainda não 

existia um movimento intersexo organizado no país, começaram abrindo a 

página Visibilidade Intersexo no Facebook em Outubro de 2015. Atualmente já se expandiu 

pra grupos fechados de apoio, luta por direitos, visibilidade e despatologização. 

De início enviei uma proposta mais detalhada sobre o trabalho para os três 

administradores da página do Facebook, e todos foram extremamente receptivos comigo. 

Depois de um tempo fui convidada para participar de um novo grupo fechado no Facebook 

chamado Intersexualidade em foco que possui aproximadamente 115 membros e também é 

administrado por Haru, Dionne e Ernesto. Neste grupo no tive contato com diversos outros 

intersexuais, que possuem histórias de vida muito diversas, mas optei por manter o recorte 

inicial de relatar aqui a história dos três criadores da página. 

Dionne Freitas é terapeuta ocupacional formada pela USP de Ribeirão Preto. É uma 

mulher trans e intersexual de 27 anos e reside atualmente em Curitiba. Ela possui o cariótipo 

XXY devido à disgenesia gonadal, que gera hipogonadismo. Ou seja, quando os ovários ou 

testículos não produzem hormônios. Ela foi socializada como menino e se identificava como 

uma pessoa transgênero, sua intersexualidade só foi descoberta durante a busca pela transição 

e isso acabou sendo um facilitador no processo. 

 Ernesto Denardi de 20 anos é estudante de Odontologia na faculdade de Ilhéus. Ao 

nascer, sua genitália era ambígua. Por essa razão foi possível ficar um ano sem registros no 

cartório devido a esta situação intersexo. Descobriram tubas uterinas e o cariótipo revelou os 

https://www.facebook.com/visibilidade.intersex/?fref=ts
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cromossomos XY. Optaram pelo processo de masculinização. Sua família nunca escondeu sua 

intersexualidade. 

 Haru Hyakutake de 20 anos, é Dj. Nasceu com hipospádia, clitoromegalia e hirutismo 

leve devido à hiperplasia adrenal congênita. Foi registrado e socializado como menina, 

tomando hormônios durante toda a vida com a desculpa de que eram “vitaminas”. Haru fez a 

cirurgia de redesignação quando bebê, e só descobriu sua situação intersexo por volta dos 16 

anos, rompendo relações com seus pais desde então. 

Sob a luz do estudo de trajetórias de vida inaugurado pela Escola de Chicago relato 

aqui as histórias de Haru, Dionne e Ernesto. Para a presente análise levo em conta que todo 

sujeito vive ligado a redes de interdependência (ELIAS, 1994) que se estendem além de seu 

pertencimento social imediato. 

Quanto à metodologia, não escrevi roteiro pré-estruturado de entrevistas. Por este 

motivo, prefiro chamar de conversas. Pedi que me contassem suas histórias, afinal o desejo 

pela visibilidade da trajetória em face da militância era comum entre os três. As poucas 

perguntas que fiz, foram realizadas a partir da fala de cada um. Outras surgiram no decorrer 

da pesquisa, quando recorria a um deles para tirar dúvidas. Nesse contexto sempre dizia que 

não precisavam responder se não se sentissem confortáveis.  Me desculpava de antemão se 

realizasse uma pergunta que eles achavam que eu não deveria. Nenhuma resposta foi negada, 

e tiveram paciência para explicar assuntos, sobre os quais era leiga. Se disponibilizaram 

sempre afirmando que qualquer dúvida que surgisse, eles esclareceriam com o maior prazer. 

Quando apresentei este trabalho pela primeira vez na Jornada da pós-graduação do 

PPGCS / UFRRJ, o título era: “Relativização e liminaridade dos corpos: o lugar do intersex 

num mundo binário”. Fui interpelada pelo debatedor sobre o uso de liminaridade ali. Ele 

questionou se eu estava querendo dizer que o intersex deveria viver nessa situação liminar até 

que tivesse autonomia para escolher um dos dois pólos (masculino ou feminino). Considerava 

as referências bibliográficas que me conduziam ao entendimento de que o mundo era binário 

e este individuo deveria fazer uma escolha para que pudesse ocupar um dos pólos para obter 

representatividade. 

 Eu estava no início da pesquisa, e acreditava que fosse realmente isso, ou seja, que a 

luta dessas pessoas era para que a cirurgia fosse proibida em crianças e fosse realizada 

somente quando essas crianças decidissem com qual gênero melhor se identificavam. Grande 

parte da literatura sobre o tema afirmava que a existência de um terceiro sexo, não significava 
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necessariamente a existência de um terceiro gênero41 e reforçava os binarismos do mundo 

social. Mas com o passar do tempo, eu percebi que isso caiu por terra, a maioria dos 

intersexuais que tive contato afirmam o desejo de que nunca tivessem sido submetidos à 

nenhuma cirurgia, conforme expressa Haru: 

Tem muitas pessoas que querem somente o direito de escolher entre 

ser homem ou mulher e decidir isso na vida adulta porque nasceu intersexo e 

foi registrado da forma errada, mas eu acho que a luta por direitos deve 

incluir também principalmente as pessoas que não querem ser enquadradas 

em nenhum desses dois, porque a gente não nasceu em nenhum desses dois. 

Então eu acho que a gente não deve ser obrigado a ser enquadrado assim se a 

gente não se sente assim, mas claro que existem as pessoas que se sentem 

como mulheres e querem ser reconhecidas como tal e como as que se sentem 

homens e querem ser reconhecidas como homens, só que deve ter essa 

liberdade sim porque é mais do que uma auto-identificação é o corpo. O 

corpo da pessoa nasceu desse jeito, assim como as pessoas querem ter o 

direito de se enquadrar, outras pessoas devem ter o direito de não se 

enquadrar. Porque não é só a auto identificação, a própria biologia. 

(Haru, 20 anos – intersex) 

 

Dionne disse que para ela a sexualidade humana possui 4 pilares distintos: o sexo 

biológico (o qual a intersexualidade está ligada); a identidade de gênero; a expressão de 

gênero e a orientação sexual. Haru disse que na sua adolescência o silêncio acabou de forma 

brusca. Seu corpo tinha sido moldado por uma cirurgia que não desejou e por hormônios que 

não concordou em tomar. Afirmou diversas vezes que sua mãe lhe dizia que eram vitaminas. 

Ele acredita que se não fosse a interferência dos hormônios, seu corpo seria mais andrógino. 

Sendo assim, afirma que a lei o enquadrou em um sexo que não representava nem sua 

personalidade, nem sua biologia. 

A questão fica ainda mais complexa, quando encaramos que além da 

adequação biológica, as pessoas intersexo muitas vezes são forçadas a 

adequações de gênero, sem nenhuma identificação. Assim como seus corpos 

fora do padrão masculino/feminino são funcionais e naturais, muitos 

acreditam que não precisam se enquadrar nas expressões de gênero 

masculinas e femininas. 

(Haru, 20 anos – intersex) 

 

A intervenção médica só se tornou publicamente conhecida nos anos 1980 e 1990, a 

partir da ação política de pessoas operadas desde a década de 1960 do século passado. Ao 

atingirem a maioridade e descobrirem suas histórias enterradas em prontuários médicos sob a 

lógica do segredo que governa a relação médico/paciente nos Estados Unidos.  Uma dessas 

crianças submetidas à cirurgia, Cheryl Chase, quando se tornou adulta descobriu que tinha 

sido “redefinida” como menina aos 18 meses de idade. Naquele momento lhe cortaram o 

                                                           
41No início de 2016, a comissão de direitos humanos de Nova York (EUA) oficializou a multiplicidade das 

identidades de gênero reconhecendo oficialmente a nomenclatura de 31 tipos diferentes de gênero para serem 

usadas em âmbitos profissionais e oficiais. 
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clitóris, considerado muito grande, extirpando seus órgãos masculinos internos. Após essa 

“revelação”, fundou, em 1993, a Sociedade dos Intersexuais da América do Norte (Intersex 

Society of North América/ISNA)42 que em 1999 contabilizava cerca de 400 casos 

semelhantes ao dela no mundo inteiro. 

A relação médico/paciente no Brasil, em teoria, permite o acesso aos prontuários de 

atendimento. No entanto, Haru relatou que na prática não funciona desta forma. Ele buscou 

tanto no cartório, quanto no hospital informações sobre sua situação intersex e não foi capaz 

de encontrar. 

A partir do momento que você crescer e eles mudam a documentação e 

sistema a cada 5 / 10 anos a partir daí já não é mais possível acessar alguma 

coisa. Eu nasci em 96 e os documentos das crianças de quando eu nasci já 

não estavam mais tão acessíveis, até no cartório mesmo. Eu estive tentando 

entrar em contato com o cartório que eu fui registrada, não é tão fácil assim 

acessar nada de 1996 nem no cartório e nem no hospital. Eu posso dizer que 

praticamente eles não têm isso, era tudo em papel e agora a maioria das 

coisas está informatizado. E eles sumiram com esses arquivos, se tem tá em 

algum lugar jogado tipo num porão ou lugar assim. Não é de fácil acesso, 

antes se você desse uma quantia ao pessoal lá de dentro eles podiam sumir 

com o seu registro muito facilmente e foi o que aconteceu com o meu 

registro. 

(Haru, 20 anos – intersex) 

Haru foi registrado como menina e realizou acompanhamento hormonal até a 

adolescência. Tomou hormônios durante toda sua vida, acreditando estar ingerindo vitamina 

B. Por isso, sente ressentimento em relação àsua mãe. Em várias conversas disse que se sente 

“órfão de pai vivos”. Sua mãe fugiu da maternidade após seu parto, segundo o entrevistado 

porque não tinha nascido normal. Conta que a mãe queria ter um menino “perfeito para 

comer todas as garotinhas e dar orgulho para ela”. Haru chamado de aberração inúmeras 

vezes, brinca que para piorar ele nasceu canhoto. 

Fui reeducado como destro, hoje em dia tem coisas que só faço com uma mão 

ou outra, me disseram que era pecado e que escrever com a mão esquerda era 

coisa do demônio e coisas assim. Foi uma merda para trocar de mão. Hoje em 

dia eu não tenho 100% de destreza com nenhuma das mãos. Se a deusa 

Beyoncé disse to the left, quem sou eu para dizer to the right; 

(Haru, 20 anos – intersex) 

Existe um temor historicamente criado em torno dos ‘monstros’ mencionado no 

trabalho de Jorge Leite Júnior (2012) aqui citado. Haru faz piada com a situação de ser 

                                                           
42ISNA  Ver< http://www.isna.org/.> 



54 
 

  

 

duplamente uma ‘aberração’, além de sua situação intersexual, foi considerado pecador por 

escrever com a mão esquerda43. 

Haru advoga a favor da divulgação de informações para que pessoas intersexuais se 

encontrem e não se sintam excluídas, como ele se sentiu. Ele enxerga a cartilha de uma forma 

extremamente positiva e afirma que “com essas informações, algum pai com criança 

intersexo pode se sentir amparado. Às vezes, tudo o que você precisa é de uma esperança.” 

Hoje eu tenho um olhar totalmente diferente sobre o que é ser intersexo. É 

mais do que ter nascido com uma diferenciação na genitália ou nos 

cromossomos, é uma identidade. É difícil não ter amparo médico, ser tratado 

como anomalia, as pessoas não fazerem ideia de que você existe e de que 

você é normal como você é. 

(Haru, 20 anos – intersex) 

Apesar do ressentimento que carrega em relação à sua mãe, fala com muito carinho de 

sua avó materna e a menciona todo o tempo. Afirma que acha muito interessante que “a 

proporção da intersexualidade seja comparada a de pessoas albinas, de irmãos gêmeos ou de 

ruivos naturais (...) minha avó nasceu ruiva natural” Haru enxerga esse fato como uma certa 

empatia entre os dois. Em decorrência disso eu perguntei sobre os seus outros familiares, 

principalmente se a sua avó sabia de sua situação intersexual e se alguém participou além de 

sua mãe da decisão sobre sua cirurgia e ele que respondeu que: 

Quando minha mãe descobriu estar grávida (por volta do sexto mês de 

gestação), os médicos não conseguiam ver meu sexo. Quando eu nasci, tive 

que passar por uma intervenção cirúrgica (que eu não sei exatamente qual foi, 

minha mãe se recusa a me dizer). Tiveram alguns problemas no meu 

nascimento, incluindo a data. Era para eu nascer em um 21 de junho, quando 

essa data passou, o médico disse que ia ser 24 de junho exatamente. Eu nasci 

num dia 23. Tiveram que arrumar um jeito de chegar no hospital, daí meu pai 

e minha avó voltaram para conseguir roupas para mim e ela autorizou. Eles 

foram visita-la, mas ninguém me via, quando chegou o dia a alta, ela disse 

que ia sair de tarde, mas eles chegaram de manhã e pegaram ela fugindo do 

hospital sem mim. 
(Haru, 20 anos – intersex) 

 

 Diferentemente da trajetória de Haru, Ernesto sempre soube que era intersex. Sua 

família teve uma postura semelhante à recomendada pela cartilha, de que o segredo não deve 

ser uma estratégia de cuidado. Ernesto reside na Bahia, estado que é tido como modelo no 

tratamento humanizado com crianças em situação de intersexo. O estado possui o maior 

centro de referência sobre o tema e conta com o apoio do Ministério Público para a garantia 

de direitos.  

                                                           
43  Ver HERTZ, Robert. A preeminência da mão direita: um estudo sobre a polaridade religiosa. In: Religião e 

Sociedade. Rio de Janeiro: Tempo e presença. 1980. 
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Não sei se é possível traçar uma relação entre esses fatos, mas cartilha trabalhada 

nessa monografia é fruto de mais de duas décadas de acompanhamento de famílias que 

frequentam ou frequentavam os serviços públicos de saúde no estado da Bahia. Coincidência 

ou não, Ernesto é o único dentre os entrevistados que descreve sua relação familiar como 

excelente. 

Ernesto me contou ter ficado quase um ano sem nome e sem registro, pois “não 

sabiam se era menino ou menina”. Apesar do prazo remoto de 15 dias, só foi possível 

permanecer em tal situação, pois sua genitália era visivelmente ambígua: 

Com o tempo, saíram exames que revelaram que eu era 46 XY com 

subvirilização. Nasci com cromossomos masculinos, porém sem gônadas 

masculinas. Na verdade, eu tinha o início da formação das trompas. Com esse 

resultado, meus médicos, com o consentimento dos meus pais, iniciaram um 

tratamento hormonal para me criar como um menino. 

(Ernesto, 20 anos- intersex) 

  

Ernesto conta que quando conversou com seus pais sobre como se sentia, eles 

explicaram que fizeram o que o médico falou para ser feito. Pediram desculpas, mas 

afirmaram que acreditavam estar fazendo o que era certo. Ele frequentava uma igreja 

evangélica que o incentiva a jejuar, orar e participar de campanhas para que “Deus o livrasse 

do demônio da homossexualidade”. Ernesto relata que sua família manifestou dificuldade 

apenas em entender sua orientação sexual, fora isso sempre o apoiou. 

Imagine-se no lugar de um pré-adolescente que, apesar de ter sido criado 

como um garoto, sabe que ele não nasceu como tal e não se identifica como 

tal. Por outro lado, também não se identifica como garota. Hoje tenho uma 

compreensão maior a respeito de gênero e sexualidade, mas, na época, isso 

me causou uma confusão muito grande. E para piorar, além da incerteza 

sobre meu sexo, comecei a me relacionar com garotos e garotas. 
(Ernesto, 20 anos- intersex) 

 

A mãe de Ernesto, afirma que os médicos não disseram que existiam outras 

possibilidades. Sentia que nem os próprios médicos tinham conhecimento real sobre o que era 

a intersexualidade. Ele afirma que se pudesse não teria feito nenhuma mudança em seu corpo, 

e que hoje vive com tranquilidade a respeito do assunto.  

Quanto à Ernesto, sua expressão de gênero é masculina, mas diz que está mudando. 

Me contou que em sua última visita à endocrinologista, pediu que fosse passado a dose 

mínima de testosterona, porque não queria mais a masculinização de seu corpo. Não estava 

interessado em seios, mas também não estava interessado em barba.  

Não tive problemas até a pré-adolescência. Foi quando comecei a me 

questionar sobre quem eu era. Eu nunca me senti um garoto. Também nunca 

me senti uma garota. E, para completar, eu sentia atração por garotos e 

garotas. Durante muito tempo me identifiquei como homem bissexual. Mas 
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hoje, depois de estudar gênero, sexualidade e afins entendo que sou intersexo, 

gênero fluido, pansexual. 

(Ernesto-20 anos, intersex) 

 

 

3.1 A ÉTICA DOS NOMES.  

Dionne Freitas afirmou sentir uma certa vantagem social por possuir um nome 

ambíguo no registro, um nome que é comum tanto para meninos quanto para meninas.  Vale 

lembrar a reflexão dos antropólogos Pina-Cabral e Viegas (2007) sobre os nomes de pessoa. 

De acordo com os mesmos é uma área privilegiada para observar a forma como os registros 

de alteridade se intercruzam criativamente 

Os nomes seriam vistos, então, como instancias de ação e de constituição de 

sociabilidade: categorias de apelação, quando nos dirigimos uns aos outros 

para estabelecer comunicação; formas de estabelecer relação, ao darmos o 

nome a um filho ; formas de identificação da pessoa como cidadão, ao 

registarmos o nome ou querermos mudar esse registo ; formas de intervir 

sobre a nossa identidade pessoal no mundo, ao termos o poder de apagar a 

nossa identificação simplesmente escondendo um nome, ao mesmo tempo 

que podemos ser oprimidos por esse mesmo poder. 

(PINA-CABRAL; VIEGAS, 2007 p.17) 

 

 

Tanto Ernesto, quanto Dionne utilizam o nome de seus registros de nascimento. Ao 

longo da convivência imaginei que diferente dos outros, Haru era um nome social. Eu não 

estava errada, perguntei a ele mencionando a fala de Dionne citada acima, se a escolha por 

este nome era devido ao fato de uma possível neutralidade. Entretanto, a escolha tanto de um 

nome quanto de um sobrenome social por parte dele era carregada de significados muitos 

maiores: 

Haru é um nome super neutro. Eu escolhi esse nome por causa de um 

dorama, uma espécie de mininovela ou série curtinha, japonês. Esse dorama 

em si, trata da história de um garoto intersexo que foi registrado como 

menina, e criado livremente, aí ele cresceu como um garoto porque essa era a 

inclinação dele. Só que ele tem uns probleminhas com escola por causa do 

registro e tal. E eu sou bem próximo desse personagem de várias formas, daí 

Haru. Hyakutake é por causa do cometa Hyakutake, foi um cometa 

descoberto por um astrônomo japonês amador, no ano de 1996. E eu amo 

astronomia e nasci no ano de 1996, então... hahaha. 

(Haru, 20 anos – intersex) 

Haru afirma que não costuma usar seu sobrenome, a não ser que seja extremamente 

necessário. É o único entrevistado que eu não tenho conhecimento do nome que consta em seus 

registros. Sei apenas que possui um nome feminino no RG com o qual não se identifica, e evita ao 

máximo usá-lo: 
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Então como sobrenome eu uso Hyakutake e/ou Fossil (por causa da história 

de um filme chamado Ballet Shoes, em que garotas órfãs ganham esse 

sobrenome para fazerem história por si mesmas e com seus próprios nomes, e 

não o nome que era de seu avô/pai). O meu nome do RG é um nome 

feminino, não dá pra passar por neutro, e quando se vai procurar urologista, 

tem sempre a recepcionista que olha com uma cara de dúvida, faz mil 

perguntas do por que e no final acaba marcando ginecologista mesmo. O 

mesmo acontece com pessoas intersexo com nome masculino no RG, pra 

marcar um ginecologista é bem mais complicado. 

(Haru, 20 anos – intersex) 

 

Talvez os médicos não tenham descoberto naquela época, ou a cirurgia não 

tenha sido completa, pois ainda tenho hipospádia (uretra não chega ao final 

do pênis) e estou na escala considerada como clitoromegalia (clitóris 

aumentado). Perdi parte da sensibilidade.  Eu gostaria de não ter passado por 

nenhuma cirurgia estética. Pessoas intersexos não são defeituosas, nem 

precisam ser corrigidas. Somos só diferentes. Acho que a cirurgia só é válida 

se a criança corre risco de vida. 

(Haru- 20 anos - intersex) 

 

 

3.2 INTERSEXUALIDADE x TRANSEXUALIDADE NO CASO DE DIONNE FREITAS. 

 

Um estudo da BBC de Londres mostra que nos últimos seis anos quadruplicou o 

número de crianças de dez anos ou menos sendo encaminhadas para clínicas especializadas 

em TIG44. Em alguns casos, tinham cinco anos ou menos e, em outros, até três anos. O 

Tavistock and Portman NHS Trust45 afirma que, no caso de criança, eles a monitoram por um 

tempo, mas não consideram adequado fazer um diagnóstico formal em crianças muito 

pequenas. Por isso, a abordagem é aconselhamento e sessões de apoio, sem nenhuma 

intervenção médica, até as crianças chegarem à puberdade, quando poderão ser oferecidos 

bloqueadores de hormônio dependendo do caso. Estes bloqueadores atrasam as mudanças 

físicas da puberdade, o que dá tempo para a pessoa viver como homem ou como mulher. 

Depois disso, o paciente poderá pensar em tomar outros hormônios para mudança de sexo, a 

partir dos 16 anos e fazer a cirurgia depois dos 18 anos.  

                                                           
44 Transtorno de identidade de gênero é um transtorno psicológico caracterizado pela disforia de gênero, 

desconforto persistente com o gênero imposto no nascimento e por um sentimento de inadequação no papel 

social deste gênero. Esse diagnóstico não pode ser feito se o indivíduo tem uma condição física que torne seu 

sexo ambíguo 

 
45O Tavistock e Portman NHS Foundation Trust é considerado um centro profissional de excelência de renome 

internacional, na sua aplicação de ideias da psicanálise ao estudo e tratamento da saúde mental e dinâmica 

interpessoal . 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Intersexo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intersexo
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mental_health&usg=ALkJrhgnf8dhlp2BrHDDeimIun7aUm8E9Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_communication&usg=ALkJrhhnb1FcAH9iobubA5Da4etdyn1qww
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_communication&usg=ALkJrhhnb1FcAH9iobubA5Da4etdyn1qww
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O transtorno de identidade de gênero (TIG) aparece então nesta monografia como uma 

problemática devido ao fato de algumas autoridades na área afirmarem que seu diagnóstico 

não pode ser feito se o indivíduo apresentar alguma característica física que torne seu sexo 

ambíguo. Diferente das crianças diagnosticadas com TIG, intersexuais não recebem nenhum 

tipo de amparo médico, psicológico ou hormonal para realizar a transição para o gênero que 

melhor se identificam, ou seja, são amputadas pela ‘faca da norma’. A seguir vou contar o 

caso de Dionne Freitas, e tratando sobre como a intersexualidade e a transexualidade se 

cruzaram na sua trajetória. Além disso, como os serviços de saúde no Brasil, referentes a 

essas duas questões são mutuamente dependentes um do outro. 

Dionne Freitas passou pelo processo cirúrgico já na fase adulta, pois ela não possuía a 

genitália ambígua como Haru e Ernesto e só descobriu sua situação intersexual na puberdade. 

Como já foi mostrado aqui existem mais de 40 tipos de intersexualidade e os casos que não 

possuem genitália ambígua quase nunca são discutidos nos trabalhos acadêmicos, por isso a 

escolha do caso especifico de Dionne Freitas. Eu lhe perguntei se ela poderia me conta um 

pouco sobre como operam os serviços de saúde nesse caso, já que ela era a única pessoa que 

tinha realizado a cirurgia por escolha própria e não por decisão de sua família quando ela 

ainda não tinha autonomia. E ela me informou que: 

Hoje em dia o SUS faz a cirurgia de resignação sexual tanto para transexuais 

quanto para intersexuais (que possuem pepeka ou pipi). Elas são realizadas 

apenas em 5 hospitais e a fila está em torno de 10 anos: uma tristeza né!!! 

Para os casos de intersexuais com genital ambígua, existe um hospital de 

referência na Bahia, a UFBA, que faz um atendimento bem humanizado para 

a população intersexual. Vários hospitais gerais acompanham estes casos e 

muitas vezes fazem cirurgia na população inter, mas não levando tanto em 

consideração a identidade de gênero desta população. O que é uma pena. 

(Dionne 27 anos– intersex) 

Desde 2008, como instituído pela Portaria 1.707, do Ministério da Saúde (MS), o 

Sistema Único de Saúde (SUS) conta com o “Processo Transexualizador”, que prevê a 

instalação de atendimento e profissionais capacitados para atender as/os transexuais por meio 

do atendimento psiquiátrico, médico endocrinológico, hormonal e cirúrgico. Apesar de não 

especificar a idade dos transexuais que podem usufruir dos tratamentos, as redes do SUS, não 

ofereciam tratamento hormonal a menores de 18 anos.  O Hospital das Clínicas (HC) de São 

Paulo foi o primeiro no país a implementar tratamento hormonal a adolescentes transgêneros. 

Com base em estudos médicos internacionais, o Conselho Federal de Medicina (CFM) 

passou, desde março de 2013, a recomendar a aplicação do novo método a partir dos 12 anos, 

quando começam os sinais da puberdade.   
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Dionne foi socializada como uma pessoa pertencente ao gênero masculino, visto que 

tinha um pênis “apesar de ser um minipipizinho”. O médico orientou sua minha família 

afirmando que o atraso no desenvolvimento do órgão era transitório e que em breve tudo 

estaria normalizado. No máximo, futuramente eles teriam que recorrer a um procedimento 

cirúrgico ou hormonal. Entretanto, a promessa do médico de que aquelas características 

desapareciam com o tempo não se cumpriu:  segundo Dionne as coisas só foram piorando e 

sua feminilidade ficando mais evidente.  

 

Só sei que eu sempre me identificava com o universo feminino e suas 

representações na época. Pedia aos meus pais objetos que todas as meninas 

na época usavam e logo no início de minha infância já comecei a sofrer 

repressões: meu pai afirmava a todo momento que eu era um menino e que os 

objetos deveriam ser correspondentes a esse gênero. E se eu teimasse em 

afirmar isso, acabava sofrendo mais repressões. 

(Dionne 27 anos– intersex) 

 

Relata que a mãe percebia alterações biológicas em seu corpo, porém, seu pai dizia 

que estava tudo bem. O mesmo afirmava que o único cuidado que precisavam ter era com a 

criação. Deveriam educá-la para ser “o homem da casa” e isto se resolveria. Seu pai ficou 

mais próximo, visando que sua presença masculina fosse o único referencial para ela, pois 

isso a ajudaria no “desenvolvimento correto”. Porém, se sentia uma cigana, porque haviam 

morado em muitos lugares. Até que finalmente a família inteira se estabeleceu em Ribeirão 

Preto-SP e foi nesta cidade onde passou toda a pré-adolescência e adolescência. Ela afirma 

que foi a pior fase de sua vida, pois nunca conheceu uma cidade tão transfóbica. 

Já nesta época minha aparência física e minha forma de me comportar e de 

me relacionar era feminina e as pessoas da cidade notavam-na de maneira 

diferente, resultando em inúmeras perseguições, com inúmeros apelidos 

pejorativos, tais como travequinho, bichinha, viadinho e boiolinha. No 

colégio (ensino fundamental) eu era perseguida de todas as maneiras 

possíveis. Seja devido à minha aparência, seja pela minha forma de agir. Os 

meninos da escola me xingavam, cuspiam em mim e me assediavam 

sexualmente (passando a mão no meu corpo) para ver se eu tinha “pepeca ou 

pipi”. 

(Dionne 27 anos– intersex) 

 

Dionne relatou que em certo momento, resolveu recorrer à religião para se “curar”. 

Seu pai é evangélico, membro da Igreja Congregação Cristã e quase toda sua família também. 

O primeiro amparo que teve veio de onde ela menos esperava, de um padre. Nesse período 

tinha aproximadamente 12 anos, seus seios começaram a apontar “pareciam mais duas 

azeitonas”. Ela relata que achava estranho tudo aquilo acontecendo, porém ela gostava muito, 

porque se sentia mais mulher, mesmo sofrendo com aquela “presença do pipi”. Porém, todos 
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ao seu redor cobravam dela uma masculinidade nas ações e no seu vestir. Em casa, seu pai 

queria que ela fosse “homem”. Entretanto, ela não entendia muito sua androgenia de corpo. 

Em sua opinião, sua mãe não tinha muito espaço de falar por conta da criação que ela teve e 

sua irmã achava que ela era homossexual e temia o que poderia acontecer com ela.  

Porque se realmente eu fosse homossexual, iria “cair no mundo”, ser 

promíscua, me prostituir, contrair HIV, entre outros estereótipos bastante 

pejorativos (lembrando, gente, que minha irmã não tinha culpa por pensar 

assim, a sociedade molda as pessoas a pensarem assim das pessoas 

diferentes). 

(Dionne 27 anos– intersex) 

 

Com 13 anos, Dionne começou as terapias psicológicas devido a tudo aquilo que 

acontecia.  

Durante esse boom de sentimentos, sensações, preconceitos e discriminações, 

minha sorte foi achar uma psicóloga muito competente, e ela foi a segunda 

pessoa além do padre que podia contar sobre estas dúvidas e acontecimentos. 

Ela me disse que, se era um desejo meu reprimir tudo isso, cuidaríamos disso 

juntas, mas se fosse um desejo assumir minha identidade feminina, também 

cuidaria de mim para que eu soubesse lidar com tudo isso. 

(Dionne 27 anos– intersex) 

 

 

Nessa fase, a maioria das pessoas, sejam meninos ou meninas, estão vivenciando as 

transformações da puberdade. De acordo com Dionne, para a maioria das pessoas TRANS 

esse é um período de tormento.  

Porém, comigo aconteceu diferente e digo que foi minha salvação! Pois 

comecei a ter desequilíbrio hormonal e nessa idade não tinha desenvolvido 

ainda os caracteres secundários (meu físico não parecia nem de menino, nem 

de menina, além dos peitinhos de azeitona kkkkk). E devido a isso, comecei a 

passar muito mal. Essa foi uma fase que desmaiava muito no colégio, na 

igreja, na rua, enfim, em diversos lugares, parecia uma barata tonta sabe 

(rsrs). Estava tendo hipertireoidismo, hipoglicemia e emagrecimento (igreja 

começou a associar tudo isso com possessão demoníaca, imaginem os bafos 

que deu!!! kkkk). 

(Dionne 27 anos– intersex) 

No decorrer dessa fase, Dionne foi levada ao médico e fez exames em que foi 

detectado um déficit de testosterona (níveis masculinos). O mínimo de T (testosterona) que 

ela tinha era produzida pelas Adrenais, glândulas que ficam acima dos rins e que, em homens 

e mulheres, também produzem T e estes eram estéreis (não funcionavam).  

Daí nesse momento o médico disse que o tratamento era fácil, que só 

precisaria fazer uma intervenção cirúrgica para adequar meu pênis (que os 

médicos entendiam como normal) e o restante seria tratado com testosterona 

(que teria que tomar para a vida toda), pois assim, segundo ele, teria um pênis 
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normal. Eu com todo esse sofrimento interno e não querendo aquele pipi ia 

tomar ou fazer algo para ficar com um pipi grande, bem capaz né!!! Kkkkkkk 

(Dionne 27 anos– intersex) 

Nesse momento, junto com a terapia, com a ajuda do padre e com o apoio de alguns 

amigos, Dionne passou a ver esses déficits hormonais, sua aparência andrógina e seu próprio 

nome como uma benção divina. Decidiu assumir sua transexualidade. Seu corpo funcionava 

nem como de menina, nem como de menino. Então, para assumir sua identidade feminina, 

precisava fazer minha transição de gênero, se categorizando como mulher trans intersexo. 

Quando retornou ao médico, relatou que se recusaria a tomar testosterona, que preferiria 

morrer caso a expusessem a isso. Sendo encaminhada então, para o hospital das clínicas 

FMRP-USP.  

Fui revirada do avesso e lá mesmo queriam me tratar para o masculino. Eu 

fui firme e disse que não queria tomar testosterona. Foi quando comecei a 

tomar anticoncepcional por conta própria sempre que possível. Quando eu 

tinha dinheiro, comprova uma cartelinha e ia tomando, porém, não tinha uma 

frequência regular (é muito perigoso!). Eu estava desesperada, enxergava ali 

a chance de meu sonho ser realizado e ninguém queria me ajudar: nem os 

médicos, nem a família (naquele momento). Só que como a falta de hormônio 

já me fazia mal, imagina a ingestão irregular de um outro hormônio? 

Também fez né kkkkkkkkkkkk. 

(Dionne 27 anos– intersex) 

Os níveis de estrogênio subiram e depois de diversas outras consultas com o médico 

junto com a psicóloga  

O médico sempre propunha a masculinização, pois também era menos 

burocrática e mais fácil, visto que os meus documentos (na época) não 

precisariam ser alterados e com uma pequena cirurgia e o tratamento 

hormonal ele cumpriria a tarefa dele. Já a psicóloga do HC entendeu meu 

processo e disse para ele que era preciso minha participação ativa. 

(Dionne 27 anos– intersex) 

Dionne afirmou que quando contou para seu pai, o mesmo disse sempre ter reparado 

no seu jeito “feminino”. No entanto, aceitava sua homossexualidade (nessa época não 

entendia a diferença que existe entre ser homossexual, transexual ou intersexual). Porém não 

conseguia entender as mudanças corporais que estavam acontecendo.  

Ele temia por isso porque achava que eu não seria aceita por ninguém, que 

não teria trabalho, que seria uma vergonha para todos. Ele dizia que queria 

meu bem (e de certa forma eu entendia ele né gente, até porque 90% das 

pessoas transgênero que passam pela transição caem na prostituição, pela não 

aceitação da sociedade e da família). Então, nesse momento, meu pai disse 
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que não apoiaria a hormonioterapia de estrogênio, porém, não me obrigaria a 

tomar testosterona. 

(Dionne 27 anos– intersex) 

Com quase 14 anos de idade Dionne retornou aos médicos. Contou tudo o que 

aconteceu e o que havia decidido com seus pais. No Brasil da época, não tinha nenhuma 

legislação sobre transexualidade e intersexualidade. 

Estou falando do final de 2003. O médico disse que, no HC da USP Ribeirão, 

só tratariam a minha intersexualidade e que, por eu ser uma pessoa transexual 

também, eles não poderiam continuar a minha assistência, alegando que 

poderia ocorrer até prejuízos jurídicos para eles caso fizessem meu 

tratamento (resumindo, estava jogada). 

(Dionne 27 anos– intersex) 

Então decidiram acompanhar o caso, mas sem hormonioterapia. Porém, a geneticista 

do setor, sensibilizada por sua situação, encaminhou Dionne para o Hospital de Base de Rio 

Preto, onde na época tinha assistência para transexuais e lá haveria autonomia dos 

profissionais para a prescrição hormonal. Chegando lá, com o encaminhamento e com a 

descrição do caso, os médicos prescrevem a receita dos hormônios adequados ao seu sexo 

psicológico (feminino), mas seu pai se recusava a comprar o medicamento.  

Meus níveis hormonais tanto de testosterona quanto de estrogênios eram 

baixos, eu já estava com 14 anos e isso poderia me dar muitos problemas de 

saúde (desequilíbrio do eixo hormonal dos outros hormônios produzidos pelo 

corpo, osteoporose, problemas articulares, o não fechamento das 

epífises/crescimento ósseo das extremidades, mãos e pés, e relacionados às 

células do sangue). 

(Dionne 27 anos– intersex) 

 

Ou seja, a falta de qual fosse o hormônio a prejudicaria, já que ela estava na fase do 

desenvolvimento. Na época, tinha desmaios associados ao hipertireoidismo e hipoglicemia. 

Por essa razão, seu pai, zelando por sua saúde e temendo um risco de morte, aceitou realizar a 

hormonioterapia com estrogênio.  

Interessante aqui ressaltar que, nessa época (apesar de ainda termos poucos 

avanços), a hormonioterapia para transexuais só era permitida depois dos 18 

anos e para isso precisariam de um respaldo legal. Porém, eu também sendo 

intersexual, eles teriam respaldo legal para realizá-la. 

(Dionne 27 anos– intersex) 
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Com 14 anos iniciou então sua TH com estrogênios e, como ela não tinha presença 

significativa de nenhum dos hormônios sexuais, foi um “boom” quando iniciou a terapia.  

Meu corpo desenvolveu rapidamente, meus seios terminaram de desenvolver 

e meu corpo também (quadril largo, os ossos, suas estruturas e a musculatura, 

até meu exame de sangue onde tem os níveis celulares de homens e mulheres 

estavam todos no feminino). A partir daí, troquei todas as minhas roupas. 

Estava no primeiro ano do colegial – imaginem o que deu, né?! E nessa com 

o tratamento hormonal, meus outros problemas resolveram-se: minha glicose 

e minha tireoide voltaram a ficar estáveis, ou seja, não tive mais 

hipertiroidismo e nem hipoglicemia. E como não podia ser diferente, havia ali 

alunos que me conheciam de antes (fundamental) e minha troca de roupas foi 

bem nesse período. Daí começou a sessão humilhação (o que não falta na 

vida de uma pessoa trans e intersexo), ganhei o apelido de Bernadete, em 

referência a uma personagem de uma novela que ia ao ar naquela época 

(chocolate com pimenta). 

(Dionne 27 anos– intersex) 

 

 

As pessoas da escola onde estudava não sabiam muito como lidar com a questão. Lá 

Dionne era tratada como uma pessoa homossexual. Nessa época, já não estava mais animada 

com a igreja, pois o padre que a ajudava foi transferido. Ele foi denunciado por algumas 

pessoas do bairro por estar “apoiando” coisas imorais.  

Isso para mim foi a gota d’água. Me afastei da igreja católica como tinha 

feito da evangélica e acabei encontrando abrigo e compreensão no 

espiritismo e budismo, que entendiam minha condição e sabiam muito bem 

diferenciar homossexualidade de transexualidade e intersexualidade 

(lembrando que elas respeitam todas as condições). 

(Dionne 27 anos– intersex) 

 

Passado o processo de redesignação, Dionne buscou a retificação dos documentos. Ela 

relata que levou cerca de 10 meses e só foi possível após a cirurgia genital, tendo que realizar 

exames físicos e psicossociais que comprovassem sua feminilidade. Burocraticamente, é 

necessário mover uma ação no ministério público e só depois do processo judicial em 

andamento que o cartório entra em cena. Todavia, como ela tem um nome ambíguo, solicitou 

apenas a mudança de sexo nos documentos permanecendo com o seu nome de registro. Vimos 

no caso de Haru como um nome feminino ou masculino nos registros, causa empecilhos 

inclusive no acesso a saúde no caso de ginecologistas/urologistas. Dionne, entretanto, 

conseguia passar com certa tranquilidade pela maioria das situações que exigiam a 

apresentação do documento, no entanto ela relata situações cômicas, como por exemplo: 
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Tive que me alistar no exército, pois tinha meus documentos como masculino 

ainda, porém, como meu corpo já refletia o que eu realmente era (mulher), 

consegui ir sem grandes dificuldades. Minha psicóloga fez um relatório 

falando de minha condição, explicando porque aquela pessoa feminina ainda 

tinha certidão de nascimento constando sexo masculino, aí eu pude ir mais 

tarde e precisava assinar a baixa do alistamento para que não houvesse 

problemas legais que dificultassem minha alteração nos documentos 

mais adiante. O engraçado foi ver os meninos não entendendo minha 

presença ali, ficavam me paquerando kkkkkkkkkkk mas foi tranquilo graças a 

Deus. 

(Dionne 27 anos– intersex) 

 

Dionne foi aprovada em diversas universidades. Ela afirma que este fato foi uma prova 

de seu caráter para muitas pessoas.  

(USP em terapia ocupacional, UNESP em serviço social, UFSCAR em 

terapia ocupacional, UNIFESP em terapia ocupacional e ganhei uma bolsa 

para fisioterapia em uma universidade particular na época. Isso era meados 

de 2008, meu pai ficou todo orgulhoso e isso me deixou em paz comigo 

mesma, sabe! Acabei optando por ir estudar na USP. 

(Dionne 27 anos– intersex) 

 

Na recepção dos calouros, pela ambiguidade do seu nome, conta que na lista tinha um 

ponto de interrogação em frente ao seu nome. As veteranas tinham a expectativa que ela fosse 

um menino, visto que majoritariamente as turmas eram preenchidas por mulheres.  

Quando me apresentei para preenchimento das vagas, as meninas ficaram 

tristes e gritavam “ai não, mais uma mulher” e isso foi uma conquista maior 

ainda. Mas enquanto eu era recepcionada pelos veteranos, minha irmã 

conversou com as secretarias sobre a importância de meu tratamento no 

feminino, já que na inscrição precisava apresentar a certidão de nascimento e 

ainda não tinha conseguido mudar os documentos. Fui negociar com todas as 

docentes sobre os possíveis constrangimentos que passaria. Nisso expliquei o 

porquê dos meus documentos estarem assim e pedi que fosse tratada segundo 

o que eu era, no feminino, pois ainda tinha medo de repetir todos aqueles 

tormentos que costumava passar. 

(Dionne 27 anos– intersex) 

 

Dionne afirma que queria viver como uma pessoa Cisgênera. Ela me disse que muitas 

pessoas lhe fazem a seguinte pergunta: “Como ela passou a se identificar como intersexual? ” 

E ela faz questão de afirmar que a intersexualidade nada tem a ver com auto identificação, 

muito pelo contrário é uma condição biológica que faz com que a pessoa nasça entre o sexo 

masculino e feminino. Ela não falou sobre sua “condição”, não queria ser conhecida como a 

aluna transexual e intersexual do curso e da USP (na época).   

Nesse momento, procurei os médicos do ambulatório, a geneticista que me 

atendia e o diretor da faculdade de medicina, não mais como a paciente e sim 
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como aluna da USP. Eu tinha medo da exposição do meu caso, de alguém 

acessar meu prontuário ou qualquer coisa do gênero se algo fosse dito por 

alguém na faculdade. Daí houve uma mobilização para que meu caso ficasse 

oculto na faculdade e meus professores, inclusive o diretor da faculdade de 

medicina da época, começaram a se mobilizar para que a cirurgia acontecesse 

o mais rapidamente (lembrando que ainda não tinha me operado). Continuei 

militando pela causa na época, mas agora como uma pessoa cisgênera que 

lutava pelos direitos das pessoas trans e intersexuais. As pessoas até achavam 

estranho minha militância, porém, achavam que eu tinha um caso na família e 

por isso eu lutava e tentava trazer para graduação e para as discussões 

terapêuticas essa temática. 

(Dionne 27 anos– intersex) 

 

Vale ressaltar que o período relatado acima era 2008 (ano do início do processo 

transexualizador no SUS para mulheres trans), o processo transexualizador46 pelo SUS para 

homens trans só passou a vigorar a partir de 2013. Dionne estava com 18 anos e segundo ela, 

foi aí que mais uma vez sua intersexualidade e sua transexualidade se cruzaram. Isso criou 

brechas para facilitar sua cirurgia de readequação sexual. 

Por ser intersexual, poderia fazer uma cirurgia antes dos 18 se meus 

documentos condissessem com o sexo que pretendia. Caso contrário, só 

depois dos 18 anos. Já em relação à transexualidade, que eu também 

apresentava, só podia ser com 21 anos (já que precisaria de fazer a 

transgenitalização, transformar o pipi em pepeka, e precisaria ser um médico 

específico). Lembrem-se que a portaria do processo transexualizador tinha 

acabado de ser aprovada. Então era tudo muito novo no Brasil (como sempre 

né pessoal). 

(Dionne 27 anos– intersex) 

 

Assim como Haru relatou em uma entrevista afirmando que: 

Se você não se parece com uma pessoa cisgênero (que se identifica com o 

gênero o qual foi designado ao nascer), você enfrenta transfobia (sendo trans 

ou não). Fora que nosso sistema não está apto para lidar com “modificações”, 

por assim dizer. Uma pessoa com nome feminino não consegue marcar 

urologista com facilidade, assim como uma pessoa com nome masculino não 

consegue marcar ginecologista com facilidade. E, às vezes, precisamos dos 

dois médicos. 

(Haru- 20 anos, intersex) 

 

O caso de Dionne ilustra que a obtenção de representatividade e de direitos foi via 

transexualidade e não intersexualidade. A mudança do sexo nos registros foi feita com 

embasamento no acompanhamento psicológico exigido para transexuais, visto que não existe 

qualquer acompanhamento para intersexuais que desejam realizar alguma transição. Dionne 

conseguiu a retificação de seus documentos por ter passado pelo processo transexualizador e 

                                                           
46BENTO, Berenice A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual - Rio de Janeiro: 

Garamond, 2006 
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ter feito uma cirurgia que a tornasse parte de um dos pólos. No Brasil, não há a possibilidade 

de registro de uma pessoa como pertencente a um terceiro sexo como nos países citados. 

Porém a intersexualidade e a transexualidade têm uma luta em comum pelo uso do nome 

social, que foi garantido pelo decreto nº: 8.72747 de 28 de abril de 2016 apenas para travestis e 

transexuais. Deste modo, o intersex que requerer a inclusão de seu nome social em 

documentos oficiais deverá se declarar transexual ou travesti. 

 

  

                                                           
47 Ver decreto na íntegra < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8727.htm> 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

A questão central que norteou a monografia foi a de investigar se era possível fabricar 

uma aceitação de indivíduos intersexuais no âmbito familiar e social. E se de fato existia uma 

agência política intersex. Em razão destas questões escolhi como título do trabalho o jogo de 

palavras (R) existir que traz uma dimensão importante da luta, refletindo assim que os 

intersexuais não só existem, mas também resistem. Ao caminhar na pesquisa percebi que 

existem múltiplas formas de agência dentro do universo intersexual, através da quebra de 

fronteiras binárias. 

Estive no VIII Congresso Internacional de Estudos sobre diversidade sexual e de 

Gênero em 2016 e me emocionei ao receber um panfleto que afirmava que “a ABEH48 e 

Universidade Federal de Juiz de Fora eram contra a LGBTTIfobia”. Fotografei e enviei aos 

meus interlocutores a imagem, acarretando enormes comemorações. A inclusão do I que 

contemplava sua existência na sigla LGBT* enquanto sujeito de luta foi tida como uma 

vitória de valor inestimável. Existem múltiplas formas de agência dentro do universo 

intersexual através da quebra de fronteiras binárias.   

O material pedagógico aqui trabalhado tem como público alvo as famílias, e por 

objetivo a contribuição para a desmistificação social da pessoa intersex promovendo sua 

dignidade.  Levei em conta que a trajetória de todo indivíduo se vincula inicialmente às 

normatividades e afetos construídos na cena familiar original, mesmo quando se refugiam no 

segredo, não deixam de estar envolvidos pela questão maior da ‘aceitação’.  

A cartilha analisada reforça que o segredo não deve ser uma estratégia de cuidado 

familiar, pois cria mitos e a visibilidade é essencial para a obtenção de direitos. Através de 

estórias emblemáticas, o material faz uso de uma pedagogia da paternidade e da maternidade 

intersex dando instruções e abrindo as possibilidades de agências dos sujeitos em questão. 

Este é um material que almeja apontar trajetórias para a aceitação, sem se restringir a este 

objetivo. Devido à inexistência de uma legislação que contemple crianças intersexuais, este 

documento visa demonstrar que há dispositivos legais e políticas públicas capazes de garantir 

direitos aos intersex. 

A construção deste trabalho foi permeada de dificuldades de categorização, de 

argumentação e de classificação até mesmo linguística por parte dos próprios sujeitos 

entrevistados e por mim.   O objetivo ao longo dessa trajetória foi apresentar o debate sobre 

intersexualidade e a visão dos intersex sobre suas trajetórias de vida, sem a pretensão de 

                                                           
48 Associação Brasileira de Estudos da Homocultura. 
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apontar conclusões, tampouco apresentar possíveis soluções para os problemas aqui 

apresentados. 

Levei em consideração que qualquer esforço para descrever e analisar outras pessoas é 

dependente de nossa habilidade de traduzir o que se passa em suas vidas. Ao fazer contato 

com meus interlocutores, escutei de um deles que o trabalho de um antropólogo era “algo 

bonito demais por ‘dar voz’ e se preocupar com o que eles têm a dizer sobre eles mesmos. ” 

Por confiarem no ofício antropológico firmaram um compromisso comigo e desde então 

auxiliaram em todo o percurso de escrita deste trabalho.   

Na opinião desses militantes intersex, a maioria das reportagens sobre intersexuais são 

sensacionalistas e acreditaram que o meu trabalho trazia uma proposta diferente. Sendo assim, 

me senti responsável e afetada ao longo deste trabalho. Tinha a responsabilidade de realizar 

uma tradução, um instrumento fraco e com muito potencial para deturpar as narrativas. Essa 

confiança dada não só a mim, mas também a antropologia, me fez sentir responsável por uma 

monografia de extrema sensibilidade. 

Em diversas correções fui advertida por minha orientadora sobre o fato de estar 

“incorporando o discurso nativo” me transformando assim em uma “militante”. Compatilhei 

da ideia de que a leitura antropológica sobre sofrimento é uma responsabilidade ética para 

com sujeitos políticos e morais que são silenciados socialmente. No lugar de quem estava 

“afetada” procurei compreender a dimensão do sofrimento social e a violência estrutural 

experenciada pelos meus interlocutores. Além da cartilha, por meio das entrevistas realizadas, 

esse estudo levou-me a poder dizer que meus interlocutores não desejam ser enquadrados na 

norma binária de gênero, assim como não intencionam ser vistos como sujeitos “singulares”. 

A realização de cirurgias corretoras, assim como a alteração de registros é incapaz de mudar o 

cotidiano de sofrimento pelo qual passam. De acordo com os mesmos a forma de superação 

dessa violência emerge cotidianamente em suas trajetórias. 
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