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RESUMO

Esta tese teve por objetivo etnografar o itinerário de pessoas intersexo em busca
de novo Registro Geral de Identificação (RG). No caminho da regularização de
seu registro de nascimento e de identidade, as pessoas intersexo precisam
antes passar pelo aval médico, por intervenções cirúrgicas para mudança do
corpo e/ou obtenção de laudo médico. Esta etnografia acompanhou duas dessas
trajetórias e focalizou o encontro e as relações estabelecidas entre pessoas
intersexo adultas e os grupos envolvidos em seus cuidados: social, médico e
jurídico. É sobre percursos em busca da afirmação e formalização da identidade
pela qual se reconhecem e querem ser interpeladas socialmente que versa esta
tese. A trajetória destas pessoas demonstra que a restrição do saber acerca da
condição intersexual à esfera biomédica as têm mantido invisíveis para o Estado
ou, quando muito, vinculadas a diagnósticos patologizantes que dificultam ou
mesmo impedem sua saída do sistema de saúde.

Palavras-chave: Intersexo, cidadania, documentos de identificação, saúde,
gênero, sexualidade.
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ABSTRACT

The objective of this thesis is to ethnograph the itinerary of intersex people in
search of a new Identification Card (ID). In order to regularize the birth certificate
and I.D, intersex people need to seek medical endorsement, go through surgical
interventions to change their body and/or obtain medical reports. This ethnography
follows two of these trajectories and focused on the encounter and the relation
established by adult intersex people and the groups involved on their care: social,
medical and law. This thesis is about their path, the process of affirmation of an
identity by which they wanted to be known and socially called. This process
demonstrates that the restriction of knowledge about intersexuality within the
biomedical sphere, has kept intersex people invisible to the State or, at most, tied
to pathologized diagnoses, which constrain their way out of the health system.

Key-words: Intersex, citizenship, identification card, health, gender, sexuality.
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1.1 Contextualização

A discussão sobre a intersexualidade e o desafio da emissão dos registros
civis não é exatamente nova. A urgência na definição do “sexo verdadeiro” para o
correto registro da certidão de nascimento é retratada na literatura médica e
jurídica que destaca os cuidados envolvidos no processo de registro de neonatos
com genitália ambígua (CHAVES, 1994; FRASER e LIMA, 2012).
Há, entretanto, casos em que a assignação feita não reflita o sexo pelo
qual a pessoa venha a se reconhecer no futuro ou ainda, que não se tenha
percebido a ambiguidade genital no momento do nascimento, vindo a pessoa a
sabê-la tardiamente (PREVES, 2003). Nesses casos, constatada a variação
genital e a discordância a assignação feita, seria dada a pessoa intersexo a
possibilidade de correção e emissão de novos registros civis. Para fazê-lo, no
entanto, deveria-se antes acionar o dispositivo médico e obter documentação que
comprovasse o erro para, então, iniciar o processo de retificação dos registros civis.
Mas, o que seria a intersexualidade? Por que garantiria esse direito? Qual
sua frequência? Bem, para responder estas questões, primeiramente deve-se
entrar em acordo sobre o que é considerado intersexualidade, pois a não
uniformidade nos critérios de avaliação utilizados dificulta sua definição e
estimativa da incidência. Para Mauro Cabral (2003:121) a intersexualidade é uma
condição de não conformidade física com os critérios culturalmente definidos de
normalidade corporal. Assim, concordar sobre o que é estritamente masculino e
feminino, seria um primeiro passo, como afirma Alice Dreger (1998) para, então,
se definir a intersexualidade. Qual tamanho deve um pênis ter para não ser
considerado intersexo? Em casos em que a aparência do genital externo está
preservada, ainda que haja anomalia cromossômica conta-se como intersexualidade?
Segundo o Intersex Society of North America (ISNA), se forem
consultados médicos acerca do número de pessoas nascidas com os genitais
considerados “atípicos”, o número possivelmente giraria em torno de uma a
cada 1.500/2.000. Se, no entanto, forem consideradas as várias causas bem
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como outras configurações anatômicas possíveis, este número estaria, segundo
ativistas intersexo, subestimado. Em uma revisão da literatura médica do
período de 1955 a 1998, a pesquisadora Anne Fausto-Sterling (2000) chegou a
estatística da frequência da variação sexual de 1,7% de todos os nascimentos.
Damiani e Guerra (2007), por sua vez, indicam que “uma anomalia genital”
ocorre em 1 a cada 4.500 nascimentos.
O psiquiatra Vernon Rosario (2007), ao realizar levantamento sobre a
incidência da intersexualidade, reafirmou a falta de consenso médico a respeito das
condições ou grau de atipicidade anatômica que constituem um estado intersexual.
O médico exemplifica sua afirmação citando a hipospádia – má formação
congênita caracterizada pela não localização da uretra na extremidade do pênis –,
que é relativamente frequente, com incidência de 1 caso a cada 150-300 nascidos
do sexo masculino e questiona se essa seria ou não uma condição intersexo.
Em convenção internacional, firmada no Consenso de Chicago1, foram
estabelecidos critérios cuja presença sugere uma “anomalia de desenvolvimento
sexual” (DAMIANI e GUERRA, 2007) e inclui: (a) clara ambiguidade genital
(exemplo, extrofia cloacal), (b) genitália com aparência feminina com aumento
clitoriano, fusão labial posterior ou massa inguinal ou labial, (c) genitália com
aparência masculina com criptorquidia bilateral, micropênis, hipospádia perineal
isolada ou hipospádia leve com testículos não descidos, (d) história familiar de
“anomalia de desenvolvimento sexual”, tal como insensibilidade androgênica
completa, (e) discordância entre a aparência genital e o cariótipo pré-natal.
Assim sendo, a resposta a Rosario é sim, a hipospádia é uma condição
intersexual. Cornwall (2009) argumenta, no entanto, que essa patologização da
diferença, a assumpção de que as condições intersexuais são perigosas ou
monstruosas constituem-se em uma forma de manutenção da ordem social. A
estabilidade social seria então sustentada por um projeto de erradicação do
diferente por meio de correções corporais e intervenções cirúrgicas.
1

Na tentativa de atenuar problemas decorrentes da nomenclatura, bem como estabelecer normas
de conduta diagnóstica e terapêutica, em 2005, um grupo de especialistas membros da Lawson
Wilkins Pediatric Endocrine Society e da European Society for Pediatric Endocrinology reuniu-se
em Chicago (EUA) para elaborar um consenso a respeito do assunto.
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Em

busca

de

informação

acerca

da

incidência

de

casos

de

intersexualidade no Brasil, Anibal Guimarães (2014) realizou consulta ao
SINASC2 (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos). A pesquisa, no
entanto, não lhe forneceu a informação procurada. De acordo com Guimarães
(2014) “salvo pela eventual existência de pesquisas realizadas em determinados
hospitais, mas não disponibilizadas ainda através da literatura médico-científica”
não há, no Brasil, acesso a qualquer banco de dados sistematizado que reúna
informações ou indiquem a ocorrência de casos de intersexualidade com
diagnóstico preciso de “genitália ambígua”. Sobre a indisponibilidade de
informação, Guimarães (2014) complementa e afirma que tampouco existem
dados a respeito do número de pessoas intersexo que, “por conta da cronicidade
que decorre de algumas condições diagnósticas” continuam a se tratar no serviço
único de saúde (SUS). Dessa forma, em um cenário onde a informação sobre a
intersexualidade é mantida restrita e a baixa frequência – atinge a uma ou duas
pessoas de acordo com o critério de análise utilizado – não a coloca como tema
de saúde pública (MACHADO, 2008), pode parecer ao leitor que se trata de um
tema de pouca relevância.
Os estudos nacionais não médicos, entretanto,

deslocam-se das

estatísticas e técnicas diagnósticas e de intervenção para o campo das interações
e os dilemas vividos pelas pessoas intersexo, suas famílias, cuidadores e equipes
de saúde, discutindo questões sociais, bioéticas, psicológicas, jurídicas e
biomédicas da assignação sexual (SANTOS, 2006; MONTEIRO DE LIMA, 2007;
PINO, 2007; MACHADO, 2008; INÁCIO, 2010; CANGUÇÚ-CAMPINHO, 2012;
FRASER e LIMA, 2012; GUIMARÃES, 2014). Para além de uma discussão sobre
a urgência (médica) da correção de corpos, buscam dar luz às condições
intersexuais e seu impacto (médico e social) na vida das pessoas intersexo,
tornando visível a experiência de pessoas ocultadas pelas estatísticas. Centramse, entretanto, a maioria deles na fase da infância ou adolescência. Apenas dois
estudos: Inácio (2010) e Monteiro de Lima (2007) voltaram sua atenção às pessoas
intersexo adultas que questionaram a assignação sexual feita na infância.

2

Sistema desenvolvido pelo DATASUS e de responsabilidade do Ministério da Saúde, que visa
reunir informações epidemiológicas referentes aos nascimentos informados em todo território
nacional, tanto nos setores público e privado da saúde como nos domicílios.
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Dando continuidade ao estudo realizado em 2007, “Intersexo e identidade:
história de um corpo reconstruído”, no qual apresentei a história de vida de uma
pessoa intersexo adulta que mudou seu sexo social, ou seja, não concordou com
a assignação sexual que lhe foi feita na infância, fui à busca de informação sobre
casos de intersexualidade, mudança de sexo social e de registros civis na cidade
de São Paulo. Nesse percurso, encontrei apenas um estudo longitudinal realizado
dentro de um hospital. Marlene Inácio (2010), psicóloga da equipe de
endocrinologia da Faculdade de Medicina da USP, avaliou 151 pacientes
intersexo atendidos pela instituição. Segundo o estudo, quase metade dos
pacientes não teve a condição intersexual identificada ao nascimento devido a
“avaliação não adequada dos genitais externos” (INÁCIO, 2010), o que se
estendia aos pacientes nascidos de parto hospitalar. De acordo com a autora,
todos os pacientes foram submetidos a tratamento clínico, psicológico e cirúrgico
e o número de pessoas que realizou a mudança de sexo social foi de 20% da
população acompanhada. Seu estudo, entretanto, não contemplou os trâmites
jurídicos realizados ou dos dilemas envolvidos no processo de mudança de nome.
Com o objetivo de percorrer a trajetória de pessoas intersexo em seu
processo de mudança de sexo social e emissão de novos documentos de
identificação, nasceu este estudo. Com previsão de acompanhar os interlocutores
em todos os lugares por onde transitassem, deveriam ser encontradas pessoas
intersexo que tivessem questionado a assignação sexual atribuída, resistido à
nomeação que lhes foi imposta (BUTLER, 2014) e decidido modificar os registros
civis. Assim, era fundamental encontrar pessoas que ainda não tivessem iniciado
o processo de mudança de nome ou estivessem com os trâmites em andamento.
A busca de participantes para essa pesquisa se deu por meio de: tentativa de
contato com pessoas entrevistadas à época da realização de minha pesquisa de
mestrado (2005-2007); busca em redes sociais; consultas a defensores públicos
da cidade de São Paulo e ao Centro de Referência e Defesa da Diversidade.
Das pessoas entrevistadas à época do Mestrado, a troca de documentação
já havia sido realizada na infância, com exceção de um rapaz, Bahia. Nas redes
sociais, foi localizado um jovem que aguardava novas intervenções cirúrgicas,
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mas já havia regularizado a documentação. Na Defensoria, eram desconhecidos
casos de pessoas intersexo e, principalmente, em processo de troca de nome.
Dentro do Centro de Referência e Defesa da Diversidade, ainda que fosse alto o
número de pessoas em processo de mudança de registros, setenta e nove,
apenas uma se apresentou como intersexo.
No decorrer do trabalho de campo, nas inserções no CRD, na Defensoria
Pública, nas redes sociais, deparei-me com duas pessoas que, com dilemas
diferentes, me permitiram maior aproximação e acompanhamento mais direto e
detalhado de seu percurso. Dessa forma, para efeito dessa pesquisa, os
itinerários apresentados são os de Bahia, interlocutor da época do mestrado e
Maruái, atendida do CRD3.

1.2 Notas sobre a metodologia

Ainda que seja um direito a retificação dos registros civis no caso de
identificação de erro na assignação sexual da pessoa intersexo, o caminho para a
regularização da documentação é, muitas vezes, tortuoso. As observações e
vozes que emergiram do campo foram cotejadas com a literatura jurídica acerca
de registros civis e condições nas quais seria permitido à pessoa intersexo
realizar as mudanças em seus documentos de identificação (BARROS, 1990;
FORMICA, 2011, GREENBERG, 2012; FRASER e LIMA, 2012, PEIRANO, 2002,
2009, 2006a, 2006b), aspectos médicos (DAMIANI et al., 2001; LAQUEUR, 2001;
GUERRA e MACIEL-GUERRA, 2002, DAMIANI e GUERRA, 2007), psicológicos e
sociais da intersexualidade (FERRARI, 2002; PREVES, 2002, 2003; SPINOLACASTRO, 2005; CABRAL, 2003, 2006; CABRAL e BENZUR, 2005; MORLAND,
2005, 2009; PINO, 2007; KARKASIS, 2008; PRECIADO, 2002, 2009, 2014;
MACHADO, 2005a, 2005b, 2008, 2012; CANGUÇÚ-CAMPINHO, 2008, 2012;
SANTOS, 2000, 2006) e bioéticos (GUIMARÃES Jr, 2013, 2014).
3

Sobre o desafio de encontrar pessoas intersexo não submetidas a intervenção médica, Sharon Preves
(2003:64) afirma que em estudo realizado com 37 adultos intersexo entre o Canadá e Estados Unidos, apenas
duas pessoas que entrevistou não haviam sido submetidas a assignação cirúrgica ou hormonal na infância.

7
Introdução

A etnografia, “uma forma especial de operar em que o pesquisador entra
em contato com o universo dos pesquisados” (MAGNANI, 2009), foi utilizada
para, seguindo os interlocutores até onde fosse possível, numa verdadeira
relação de troca (MAGNANI, 2009), sair com um modelo novo de entendimento
ou, ao menos, com uma pista nova sobre a intersexualidade, não prevista
anteriormente. Cada vez mais utilizada em estudos na área da saúde, essa
forma de pesquisa social cujos elementos chave foram apontados por Atkinson e
Hammersley (1994), prevê: forte foco na exploração das especificidades de um
particular fenômeno social; tendência a trabalhar com dados não-estruturados;
exame de pequeno número de pessoas; análise de dados que envolvem
interpretações explícitas dos significados e funções de ações humanas e
descrições e explicações de eventos prioritários. Dessa forma, o etnógrafo, ao
se deparar com o significado do arranjo do nativo, percebê-lo e conseguir
descrever em seus próprios termos é capaz de apreender essa lógica e
incorporá-la, de acordo com os padrões de seu próprio aparato intelectual e até
mesmo de seu sistema de valores e percepção (MAGNANI, 2009).
Sobre a descrição, Geertz (1978), define a etnografia como um tipo
particular de esforço intelectual e “descrição consistente” de modos de vida e
padrões de significado das ações do grupo estudado. Por meio de imersão na
vida do grupo, a etnografia, então, ao analisar a estrutura e conteúdo de
arcabouços culturais, se concentra na descoberta e explicação de fenômenos
sociais particulares. Para tanto, faz-se necessário ao longo da prática etnográfica
um “olhar de perto e de dentro” (GEERTZ, 1978), que permite captar sutilezas e
distinções, e também um olhar mais distanciado que complemente a análise, de
modo que aqueles “conhecimentos descontínuos”, que ainda não formam um
todo, possam prender-se “a um conjunto orgânico”, adquirindo “um sentido que
lhes faltava anteriormente” (LÉVI-STRAUSS, 1991). Ainda adotando as premissas
de Geertz, vale destacar que, longe de serem explicações completas, os estudos
etnográficos são, ao contrário, suposições parciais e incompletas e, dessa forma,
as culturas não são mapeadas até o fim.
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Nesta etnografia, foram percorridos todos os caminhos e espaços aos
quais Bahia e Maruái me deram acesso. Ao longo de 20 meses, compreendidos
entre junho de 2012 e fevereiro de 2014, acompanhei-os em sua trajetória pela
cidade de São Paulo, seu trânsito entre os serviços de atendimento social,
jurídico e saúde. Foram muitas manhãs e tardes de deslocamento pela cidade.
Encontros na estação de metrô próxima ao hospital onde Bahia e eu
costumávamos nos encontrar para juntos enfrentarmos filas, aguardar toda a
manhã para um atendimento de saúde de, em média, vinte minutos. Várias idas
ao Fórum canceladas. Horas aguardando Bahia na Praça da Sé, diante do
Fórum João Mendes, naquele que seria o dia para retirar às segundas vias de
certidões expiradas, até receber ligação dizendo que não havia conseguido
dispensa do trabalho. Dias em que me despedi de Bahia, na porta do serviço de
saúde, e segui direto para encontrar Maruái. Tardes em que Maruái não
compareceu a nossos encontros e respondeu a minhas mensagens dizendo que
estava no trabalho, fazendo hora extra, e não poderia comparecer ao CRD.
Muitas frustrações ao longo da caminhada pelas negativas, os cancelamentos,
os documentos que não chegavam. Momentos de tensão ao acompanhar os
constrangimentos sofridos por Bahia e a desilusão de Maruái. Dúvidas no
(des)caminho, no (re)fluxo a pontos que pareciam recomeço de caminhada.
Levei muito tempo para compreender a travessia de Bahia e Maruái e, ainda
mais tempo, para conseguir descrevê-la.

1.3 Apresentando Bahia e Maruái

Bahia e Maruái são os interlocutores principais desta tese, dois jovens que
permitiram acompanhar seu percurso em busca de um novo reconhecimento
social e documentos que coadunassem com suas escolhas. Emigrantes em busca
de respostas para suas variações corporais, Bahia, nascido em 17 de Janeiro de
1989 na cidade de Euclides da Cunha-BA, veio para São Paulo aos 7 anos de
idade, trazido por seus pais. Maruái, nascida em 17 de Março de 1989 em
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Parintins-AM, veio sozinha, aos 21 anos. Ambos escolheram, para esta pesquisa,
nomes que faziam referência a sua origem geográfica e étnica.
De acordo com os relatos de Bahia e Maruái, foi no meio do grupo familiar
que se perceberam diferentes. A relação com irmãos, a comparação dos corpos,
evidenciou o que vieram a entender como variação. A nomeação da condição
intersexual, entretanto, veio dos dispositivos médicos, no início da adolescência
quando ingressaram em serviços de saúde. Daí até as intervenções biomédicas
(hormonais e cirúrgicas), na idade adulta, eles percorreram um longo e
labiríntico itinerário. Acompanhar o percurso de cada um deles possibilitou uma
visão completa do processo: do pedido inicial, à passagem pelas instâncias
médico- jurídicas e o recebimento de novo registro de nascimento.
De Bahia, a quem conheci em 2005, estive muito próxima a ponto de
acompanhá-lo em todas as consultas jurídicas e médicas. A chegada à
Defensoria Pública, o encaminhamento para o serviço de saúde, as conversas
mantidas no trajeto ao hospital, nos corredores, salas de consulta e quarto de
internação me fizeram companheira constante em cada etapa de sua retomada
de atendimento médico. Tive acesso a seus medos e angústias, a esperança em
ter novos documentos emitidos, a raiva ao ser destratado na recepção no serviço
de saúde, vi seu corpo nu e sua expressão de dor ao ser examinado, a tensão e
expectativa antes da internação, o sorriso sedado pós-cirúrgico, o rosto contorcido
de asco ao ver as fotos de sua cirurgia que lhe foram mostradas pelo médico.
Com Maruái, a relação assumiu contornos diferentes, pois ela estava
vinculada ao CRD e já inserida em um serviço de saúde há dois anos quando
nos conhecemos, em 2012. Dela, soube do corpo por relato, pois dizia que
“tinha as duas coisas” e queria definir seu sexo, realizar a cirurgia. Foi no
sistema de saúde que descobriu ser possível realizar a troca de nome. Assim, à
época que ingressou com o pedido na Defensoria, bastou-lhe requerer o laudo
médico aos profissionais de saúde que já a atendiam. Desta forma, nosso
contato se restringiu ao acompanhamento dos trâmites jurídicos e as conversas
mantidas durante ou após as atividades do CRD ou enquanto transitávamos
pela cidade rumo a Defensoria.
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1.4 A estrutura da tese

Afetada pela experiência do campo fui desafiada a traduzir o vivido e
encontrar um formato de texto e linguagem que introduzissem e guiassem o
leitor, ainda que parcialmente, na temática intersexo e caminhos percorridos por
Bahia e Maruái. Diferentemente de uma tese clássica, a experiência etnográfica
desembocou em uma tese composta por três artigos, três histórias que pretendem
criar outro espaço para a intersexualidade e mostrar as soluções dadas pelas
pessoas intersexo aos desafios que se apresentam ao longo de seu percurso.
De início, pareceu-me uma oportunidade de direcionar meu olhar. No entanto,
com o decorrer do trabalho de campo, na escrita do diário de campo e o
acúmulo de entrevistas, ao reunir todo o material vi-me obrigada a escrever mais
de duzentas páginas que, depois, tive que sintetizar nos artigos que compõe
esta tese. A empreitada acabou por ser mais difícil e a objetividade e economia
textual que um artigo exige fez com que muito ficasse de fora.
Parece ser esta a sina de toda a tese, mas no caso de uma tese em
artigos, isto se torna um drama nem sempre resolvido com sua produtividade,
mas também com aquilo que se deixa de fora. Talvez, um leitor não bem
intencionado há de dizer que o melhor foi o que restou e não o que aqui se
apresenta. Mas, espero que esses artigos tenham girado em torno daquilo que
meus interlocutores escolheram como prioritário. A minha estratégia foi simples:
como em qualquer bom empreendimento etnográfico, busquei segui-los na
busca de uma etnografia do etnografado (KOFES, 2010). Assim, a experiência
etnográfica se apresenta nos artigos que se seguirão.

ARTIGO 1: Intersexo e (in)visibilidade: cidadania e saúde na busca do
Registro Geral de Identificação (RG) centra-se na experiência de Bahia e, a
partir de seu questionamento sobre a designação sexual atribuída, o início do
processo de obtenção de novo Registro Geral de Identificação (RG). No caminho
da regularização de seu registro de nascimento e de identidade, foi necessário
aval médico, intervenções cirúrgicas para mudança do corpo e obtenção de laudo
médico. Esse percurso demonstra que a restrição do saber acerca da condição
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intersexual à esfera biomédica têm mantido as pessoas intersexo invisíveis para o
Estado, ou quando muito, vinculadas a diagnósticos patologizantes que dificultam
ou mesmo impedem sua saída do sistema de saúde.

ARTIGO 2: (Des)encontros no hospital: o itinerário terapêutico de
uma pessoa intersexo, discute o reingresso no serviço de saúde. Nesta
trajetória, como acompanhado com Bahia, entra-se em contato com distintos
atores sociais e tipos de serviços, tais como secretaria de atendimento, clínicas
médicas e enfermagem. Assim, focalizando o encontro e as relações
estabelecidas entre uma pessoa intersexo adulta e os grupos envolvidos em seu
cuidado, surgem complexas e inauditas formas de perceber as práticas médicas
e não médicas e ações efetuadas no percurso dentro do hospital.

ARTIGO 3: Uma vida em segredo: Maruái e a intersexualidade
con(tes)tada, retrata a etnografia realizada com uma jovem atendida do Centro
de Referência e Defesa da Diversidade e que se apresenta como pessoa
intersexo. Para formalizar a identidade pela qual se reconhecia e queria ser
interpelada socialmente, ela, munida de documentos que expunham suas
motivações e sustentavam seu pedido de mudança de nome e sexo, se
apresentou à Defensoria Pública de São Paulo. O que se descobriu no
transcorrer do processo foi que as declarações médicas fornecidas para
respaldar seu pedido não confirmaram sua alegada intersexualidade. É sobre
seu percurso, em busca da afirmação de uma identidade sexual dissidente e
mudança de nome e sexo, que versa este artigo.

É importante salientar que estas páginas não têm a aspiração de
apresentar respostas ou explicações. Ao mesmo tempo, espera-se que não sirva
apenas para expor uma realidade sem nada acrescentar ao campo. Por meio de
uma descrição pretende-se, sobretudo, apresentar um texto que promova
ponderações, indagações, problematizações e inquietações. São as histórias
das pessoas intersexo que importam.

ARTIGO 1
Intersexo e (in)visibilidade:
cidadania e saúde na busca do Registro Geral de Identificação (RG)
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Intersexo e (in)visibilidade: cidadania e saúde na busca do Registro Geral de
Identificação (RG)
Resumo
O objetivo deste artigo é discutir o processo de obtenção do Registro Geral de Identificação
(RG) pelas pessoas intersexo que questionam a designação sexual atribuída em seu registro
de nascimento e, portanto, solicitam a troca de documentação. No caminho da regularização
de seu registro de nascimento e de identidade, as pessoas intersexo precisam antes passar
pelo aval médico, por intervenções cirúrgicas para mudança do corpo e/ou obtenção de laudo
médico. Só depois desse itinerário podem iniciar o processo de solicitação na Justiça de novo
registro no qual constem o nome social e o sexo pelo qual se reconheçam. Esse percurso
demonstra que a restrição do saber acerca da condição intersexual à esfera biomédica as têm
mantido invisíveis para o Estado, ou quando muito, vinculadas a diagnósticos patologizantes
que dificultam ou mesmo impedem sua saída do sistema de saúde.
Palavras-chave: documento de identificação, intersexo, saúde, cidadania

Intersex and (in)visibility: citizenship and health in search for the Identification card (ID)
Abstract
The objective of this paper is to discuss the process of obtaining a new Identification Card
(ID) by intersex people who question the sexual designation attributed on his/her birth
certificate and, therefore, demand the documents change. In order to regularize the birth
certificate and I.D, intersex people need to seek medical endorsement, go through surgical
interventions to change their body and/or obtain medical reports. Only after this itinerary
intersex people can start the process in Brazilian Justice to apply for a new I.D, which shall
contain the social name and gender by which they recognize themselves. This process
demonstrates that the restriction of knowledge about intersexuality within the biomedical
sphere, has kept intersex people invisible to the State, or at most, tied to pathologized
diagnoses, which constrain their way out of the health system.
Key words: identification card, intersex, health, citizenship

14
Artigo 1 – Intersexo e (in)visibilidade

"Se tanto te atrai, experimenta entrar, apesar da minha proibição.
Contudo, repara, sou forte. E ainda assim sou o último dos guardas.
De sala para sala estão guardas cada vez mais fortes,
de tal modo que não posso sequer suportar
o olhar do terceiro depois de mim".
Diante da Lei
Franz Kafka

Discutir o processo de obtenção de novo documento de identidade (RG) pelas
pessoas intersexo que questionam a designação sexual atribuída em seu registro de
nascimento e, portanto, solicitam a troca de documentação é o ponto central deste artigo. A
pesquisa foi realizada de Setembro de 2012 a Fevereiro de 2014, por meio de observação
participante, entrevistas e acompanhamento da vida cotidiana de pessoas intersexo. Para
este artigo, vou me ater às experiências de Bahia, um rapaz intersexo, adulto, residente na
cidade de São Paulo. A escolha de Bahia deveu-se ao intenso relacionamento estabelecido
no decorrer do trabalho de campo, o que possibilitou a experiência de percorrer todos os
meandros de seu itinerário a partir do momento em que decidiu retificar sua documentação.
A partir da vivência dos encontros e desencontros entre o sistema jurídico e de
saúde, se desenha este estudo: uma etnografia do processo de solicitação de revisão de
documentos, da mudança de nome de uma pessoa que, ao nascer, foi registrada como
“menina”, criada como “menina”, mas se reconhece e busca se apresentar ao mundo como
“menino”. Durante o percurso, percebemos o corpo como o foco principal da organização
das ações e serviços em saúde. O documento de identificação, o marco da cidadania4, seria
uma extensão deste corpo. A genitália, tida como chave de acesso a um mundo
generificado, apresenta-se então como elo entre Estado e Saúde no nascimento de um
cidadão do sexo feminino ou masculino. Sem qualquer intenção de exaurir ou abordar
todas as nuances do processo, este texto busca refletir sobre a experiência de Bahia e os
percalços encontrados em seu caminho.
No que se segue, vou percorrer este itinerário, dividindo o texto em quatro sessões.
Na primeira, vou abordar a intersexualidade e a conceituação biomédica. Na segunda, o
4

Usaremos o termo cidadania tal como definido por Marshal (1967): direitos e deveres no reconhecimento
da igualdade humana básica e sua participação integral na comunidade.
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documento de identidade e o reconhecimento perante a lei. Nas sessões subsequentes,
apresento a história de Bahia e sua entrada na engrenagem jurídica e médica para obtenção
de documentos que sustentem seu pedido de revisão do registro civil. Por fim, discuto a
experiência e os desafios enfrentados no percurso.

O corpo ambíguo e o domínio médico
A percepção do corpo norteia todo o processo de socialização, desde a atribuição de
um nome, espaço social que ocupará dentro e fora da família (escola, trabalho e demais
grupos sociais), emissão de documentos e acesso a serviços e benefícios oferecidos pelo
Estado (saúde, educação, previdência etc.) aos cidadãos homens e mulheres. Entretanto, há
casos de pessoas que “não cabem” na definição original de feminino ou masculino e sua
existência provoca debate e impõe uma nova maneira de agir dentro da pré-estabelecida
ordem médica, social e jurídica. Em realidade, o Estado é colocado em xeque diante da
figura do intersexo, já que se quebra o elo, o contrato, a convenção – ou qualquer nome
que se dê – entre o corpo, a genitália e a identidade assumida frente à sociedade.
A pessoa intersexo é, para a biomedicina, aquela cuja classificação imediata no
sistema feminino ou masculino é dificultada pelo não reconhecimento visual dos ductos
genitais e da genitália externa. Assim, pode ser desafiador seu processo de registro de
identidade e socialização, pois lhe é atribuído um sexo que “pode não ser o verdadeiro”5
ou, no futuro, não seja condizente com o declarado na certidão de nascimento, provocando
um processo de revisão médica e legal do status civil daquela pessoa.
A intersexualidade é um fenômeno que abrange fatores que vão desde o nível
genético até o sociocultural na formação do corpo humano. Existem distintas perspectivas
para a temática intersex, podendo esta ser analisada pela ótica biomédica (Damiani et al.,
2001; Guerra, Maciel-Guerra, 2002, Diamond et al., 2008), manejo das equipes de saúde e
familiares (Dreger, 1998; Karkasis, 2008; Kessler, 2002; Machado, 2008) psicológica
(Canguçú-Campinho, 2012; Preves, 2003; Santos, 2006; Spinola-Castro, 2005), jurídica
(Barros, 1990; Greenberg, 2012; Fraser, Lima, 2012), bioética (Guimarães, 2013), política
(Cabral, 2003, Cabral, Benzur, 2005) e de gênero (Butler, 2004 e 2008; Preciado, 2002).
As narrativas biomédicas contam que no processo de desenvolvimento embrionário,
até sete semanas após a fertilização, o embrião humano é um organismo bissexual com
5

No prefácio do livro Herculine Barbin, Foucault (1980) menciona a insistência de sociedades ocidentais em
afirmar que precisamos de um sexo verdadeiro.
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primórdios gonadais e genitais idênticos nos dois sexos. Ainda que o sexo genético (XX ou
XY) esteja dado, é ao longo do processo de diferenciação sexual, ou seja, do surgimento
dos ductos genitais e da genitália externa subsequente à formação das gônadas (testículos e
ovários), que irão se configurar as diferenças das estruturas com “predestinação masculina
e feminina” (Guerra, Maciel-Guerra, Paiva e Silva,2002). Entretanto, no processo de
desenvolvimento embrionário podem ocorrer variações que resultem na formação de um
corpo que não siga o estágio de desenvolvimento completo, não podendo ser prontamente
classificado como feminino ou masculino. Esse processo de diferenciação “incompleto” é
chamado de intersexo6 ou distúrbio de desenvolvimento do sexo (DDS).
O acompanhamento da discussão de casos de crianças (não neonatos) e
adolescentes intersexo realizada no Instituto da Criança HCFMUSP e Grupo
Interdisciplinar de Estudos da Determinação e Diferenciação do Sexo do Hospital das
Clínicas UNICAMP no ano de 2006, ilustram a dificuldade envolvida no processo de
tomada de decisão sobre o sexo e o papel social (gênero) a ser ocupado. Ainda que sejam
amparadas por equipes multidisciplinares (que envolvem médicos, geneticistas, psicólogos e
assistentes sociais) as pessoas intersexo e suas famílias vivenciam momentos de sofrimento à
partir do informe da indefinição sexual. Nos casos de neonatos, deflagra-se prontamente um
processo investigativo que os coloca em estado de suspensão até que se chegue a uma
conclusão acerca do verdadeiro sexo ou do sexo a ser atribuído7. Nos casos de diagnóstico
ou tratamento tardio, diferentemente, apesar de obedecer a roteiros de diagnóstico e
definição do sexo de criação, o acompanhamento médico e psicológico, considera a vivência
e a relação estabelecida com o meio social para ajudar a encontrar respostas mais adequadas
a cada caso individual. De acordo com Guerra e Maciel-Guerra (2002), a equipe médica
pode considerar o sexo de criação para a correção cirúrgica, mesmo que “isso não constitua
a melhor opção do ponto de vista técnico” ou fornecer laudo profissional nos casos em que
6 O termo intersexo foi introduzido em 1917 pelo geneticista Richard Goldschmidt e tem o mérito de
descrever vários tipos de ambigüidade genital física sem, no entanto, conter a carga mítica do termo
hermafroditismo, utilizado até então, que fazia alusão a um corpo com dois sexos. Pela definição médica,
uma pessoa nascida sob a condição da intersexualidade não apresenta sexo cromossômico, genitália externa
ou sistema reprodutivo interno dentro de padrão considerado normal para o sexo masculino e feminino. A
partir da constatação de tal condição, surgiram diferentes propostas de manejo da intersexualidade que vão
desde a defesa da cirurgia genital reparadora para “normalização” até a crença da não necessidade cirúrgica,
visto que a definição da normalidade é variável.
7
Sobre a necessidade de assignação de um gênero e sustentação em um correlato genital através da
reconstrução cirúrgica, ver Máffia e Cabral (2003).
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a pessoa opta por mudança de nome e registro civil mesmo quando da impossibilidade de
construção de genitália compatível com o sexo escolhido. O que vemos no campo é a
coexistência do modelo de intervenção baseado na “cirurgia e no aconselhamento”,
atribuído ao modelo biomédico e o modelo de intervenção “centrado nos pacientes”,
proposto por ativistas (Morland, 2005). A aplicação de um modelo ou outro baseia-se no
momento da identificação da intersexualidade, se imediata ou tardia, e se apresenta como
fator importante no manejo dado pelas equipes de saúde para definição do sexo a ser
especificado no registro de nascimento, seja o original ou o retificado. Sobre os neonatos,
recai diretamente a verdade biomédica e, para tanto, discussões dentro das equipes
especializadas (pediatria, endocrionologia, urologia, genética) são fundamentais na
determinação do sexo viável a ser construído e vivido por aquela pessoa. Já nos casos de
identificação tardia, são acionados também a psicologia e o serviço social pois já há uma
identidade escolhida e vivida, feminina ou masculina, e estes atores sociais são convocados
para avaliar o grau de certeza da pessoa intersexo e sua família para recomendar, ou não, a
intervenção solicitada pois, uma vez realizada a cirurgia corretiva, o processo é irreversível.
Ou seja, um sexo há de ser escolhido para identificar a pessoa e as normas médicas
e jurídicas reforçam e sustentam a naturalização de um sistema binário8 de sexo/gênero
(mulher/feminino e homem/masculino) ao não reconhecer a existência de outros status
sexuais (Ventura, 2010). Decorre, portanto, daí a prática judiciária que, por não ter sua
própria definição, se apropria das formulações médicas e considera a necessidade de
cirurgia reparadora para definir o sexo mais viável funcionalmente, permitindo o
“desenvolvimento normal da identidade sexual” (Zambrano, 2003 e 2005) e consequente
alteração da documentação. Residem nestas questões a assumpção, pelo Estado, de um
lugar importante conferido – biomédica, social e juridicamente - ao sexo na correta
determinação da identidade das pessoas (Cabral, 2003).

8

Fischer Paeffle (2003) argumenta que, baseado em uma lógica binária, o pensamento dualista permeia todas
as disciplinas e ciências do conhecimento ocidental. Presente nas práticas e discursos médicos, além de
produzir a ideia do sexo verdadeiro, gera exclusões, hierarquias e cristalização de relações de poder.
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Documento de Identificação Civil: intersexo e a Lei
Documentos são artefatos que identificam cada indivíduo de uma coletividade,
geralmente definida como um Estado Nacional, permitindo a contagem de todos os
indivíduos ao mesmo tempo em que os singularizam. O documento é exclusivo, salvo nos
casos em que uma “procuração” valide a substituição de seu portador, reúne uma série de
informações definidas legalmente por determinado órgão do Estado (Ministério do
Trabalho, Polícia Federal, Superior Tribunal Eleitoral, etc) e que, combinadas, dão ao
“papel” validade e veracidade.
A força, validade e veracidade do documento estão ligadas às interações sociais que
se estabelecem entre os falantes. Relações estas que transformam o indivíduo em cidadão
de um determinado Estado Nacional e o qualifica para determinadas atividades. O vínculo
entre o indivíduo e o documento que o identifica, portanto, não é apenas de representação,
mas também de contiguidade e/ou extensão. A carteira de identificação (RG) faz o
cidadão, serve como prova legal da identidade para propósitos administrativos e sua
imposição de uso é aceita como “natural”, sendo, com frequência objeto tanto de tensão,
ansiedade quanto de orgulho (Peirano, 2002:46).
O registro de nascimento e carteira de identidade – ou Registro Geral (RG) – são os
principais documentos nacionais de identificação civil. No registro de nascimento deve
constar o sexo legal ou jurídico (Lei n. 6.015/1973), sendo este um dos elementos
indispensáveis da identidade civil e, a princípio, imutável, só cabendo sua alteração em
razão de erro cometido no momento do registro.
No documento de identidade, RG, que decorre do registro de nascimento, a
informação do sexo, no entanto, não aparece. As informações constantes são, de um lado,
dados referenciais como: nome, data de nascimento, data da emissão, filiação, órgão e local
de expedição do documento e assinatura do diretor, que atesta a veracidade do documento.
Do outro lado: foto, assinatura e impressão digital do polegar direito do titular. Esse conjunto
de elementos icônico-indéxicos, ao se combinar com as informações referenciais,
individualiza uma pessoa por meio de um número. O documento torna-se, então, objeto
indispensável para comprovar a autenticidade da auto identificação posto que a palavra é
insuficiente para demonstrar que uma pessoa é quem afirma ser (Peirano, 2009).
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O processo de identificação civil está subordinado a leis e regras nacionais e
internacionais. Ainda que cada país tenha seus próprios documentos, deve obedecer a
convenções internacionais para que sejam garantidos direitos de reconhecimento do
cidadão perante a lei. No âmbito internacional, os Princípios de Yogyakarta9, em seu
princípio 3, define que os documentos de identidade tais como certidão de nascimento,
passaportes, registros eleitorais e qualquer outro documento que indique sexo/gênero
reflitam a identidade pela qual a pessoa se autodefine. Sendo assim, em caso onde haja
divergência entre o sexo contido no documento e a autodefinição pessoal, deveria
prevalecer a informação fornecida pelo cidadão.
No Brasil, ainda que a Constituição Federal de 1988 forneça o aparato necessário
para aprovação de alteração de registro civil10, a maioria dos juízes e desembargadores
nega o pedido de retificação do registro em casos de alteração de sexo e nome social pelo
fato de não haver lei própria regulamentando a questão. Segundo eles, o registro é imutável
e só tem o direito de requerer a substituição de seu nome no Registro Civil de Pessoas
Naturais casos específicos, e expressamente previstos em lei, por acréscimo de nomes
intermediários e inclusão de patronímico11; por matrimônio ou no caso de pessoa
notoriamente conhecida por determinado apelido. Ainda que não haja em lei previsão para
alteração de registro de identificação nos casos de intersexualidade, existem caminhos para
a retificação do documento.
O sistema jurídico, baseado no saber médico, define que casos de pessoas intersexo
devem ter assegurado, de acordo com o artigo 2º da resolução no 1.664, de 12 de maio de
2003 (Diário Oficial da União Nº 90, 13/5/2003, SEÇÃO 1, P. 101/102)12 que dispõe sobre
as normas técnicas necessárias para o tratamento de “pacientes portadores de anomalias de
diferenciação sexual”, uma conduta de investigação precoce com vistas a uma definição

9

Em novembro de 2006, reunidos na cidade de Yogyakarta, Indonésia, um grupo composto por 29
especialistas em questões relativas à legislação de direitos humanos, provenientes de 25 países, adotaram por
unanimidade os “Princípios de Yogyakarta sobre a aplicação da Legislação Internacional de Direitos
Humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero”.
10
Com base nos artigos 1º, 3º, 4º e 5º que tratam da dignidade da pessoa humana; na promoção do bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; e a
pela prevalência dos direitos humanos.
11
Diz-se do sobrenome derivado do nome do pai ou de um antecessor paterno.
12
Resolução também disponível no site da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior.
http://www.abmes.org.br/_Download/Associados/Legislacao/2003/resolucao/Res_CFM_1664_120503.doc
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adequada do gênero e tratamento em tempo hábil. O mesmo documento, em seu anexo –
Exposição de motivos – afirma que “há quem advogue a causa da não intervenção até que
a pessoa possa autodefinir-se sexualmente”. A pessoa, aqui especificada, é um neonato. E
prossegue o documento: “Entretanto, não existem a longo prazo estudos sobre as
repercurssões individuais, sociais, legais, afetivas e até mesmo sexuais de uma pessoa que
enquanto não se definiu sexualmente viveu anos sem um sexo estabelecido”. Afirma
também que, apesar dos dois extremos (cirurgia emergencial e cirurgia tardia, em crianças
mais velhas ou adolescentes), deve-se realizar uma investigação criteriosa, por uma equipe
multidisciplinar, para minimizar insatisfações e que o objetivo da intervenção é “obter uma
definição racional sobre o sexo de criação mais recomendável”. A partir desta definição se
daria o registro civil. Não havendo permissão legal para o não assentamento das pessoas ou
registro sem indicação de sexo, na prática, acelera-se o processo investigativo ou a
intervenção cirúrgica de designação sexual para garantir a emissão da partida de nascimento,
pois deixar o nascituro sem registro implicaria à inexistência jurídica (Fraser e Lima, 2012).
Sobre a urgência social, existem discussões de grupos de magistrados e médicos
que acompanham a temática intersexo e defendem que, devido a natureza ambígua da
genitália, deve ser conferido ao neonato o direito a um registro civil de caráter especial
até que se possa configurar “circunstância médica assecuratória de um registro definitivo
e afirmado mediante protocolo especial13”. Na inexistência de um registro especial na
legislação brasileira, Fraser e Lima (2012) relatam que, no estado da Bahia, foi criado
procedimento alternativo. De acordo com as autoras, sob a supervisão de um juiz, foram
direcionadas as demandas de registro de neonatos intersexo para cartórios específicos
que iniciavam o processo e apenas o concluíam no momento em que se recebia
documentação médica com a “confirmação” do sexo. Assim, asseguravam aos pais ou
responsáveis o cumprimento do prazo legal de 30 dias para registro do nascituro.
Independente deste procedimento, que visava a confirmação do sexo para a emissão de
um registro definitivo, existe, entretanto, a possibilidade de, no futuro, a pessoa não se
reconhecer no sexo determinado.

13

Texto Elaborado por Isabel Maria Sampaio Oliveira Lima, Juíza de Direito, Representante da Associação
Brasileira de Magistrados e Promotores da Infância e da Juventude Junto à Sociedade Brasileira de Pediatria
Após Reunião do Dia 15 de Outubro de 2002.
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Caso a pessoa intersexo discorde da designação sexual que lhe foi atribuída em seu
registro civil, encontrará na via judicial14 o único meio para alteração de seu nome e sexo.
Desta forma, a informação de uma constatada “síndrome informadora de erro na
determinação de seu sexo”, seria o “justo motivo” para assegurar a retificação de sua
documentação, passando a pessoa intersexo a ser questão do Estado (Barros, 1990).
Nesta interface, entre os universos biomédico e jurídico, é que Bahia se coloca no
momento em que decide questionar a designação feminina que lhe foi atribuída. A partir
deste momento, gostaria de narrar um pouco de sua história para ilustrar os desafios reais
enfrentados no caminho em busca de um novo documento.

A história de um “documento errado”
Um rapaz alto e forte cruzou a porta e adentrou o consultório. Vestindo camiseta,
bermuda e boné, tinha uma leveza e um sorriso que destoavam do ambiente hospitalar.
Estava só e isto também era de se estranhar naqueles corredores repletos de crianças e
mães. Havia naquele jovem uma confiança em transitar que não faria, nem o mais atento
dos observadores, desconfiar do intricado da história que ele trazia consigo. Esta foi a
primeira imagem que registrei de Bahia, em julho de 2006.
Nos consultórios daquele serviço de saúde, Bahia foi diagnosticado, aos 12 anos de
idade, com deficiência da enzima 5 α redutase15, o que lhe classificava como intersexo. A
partir de então, fez acompanhamento médico (endocrinológico e urológico) e psicológico
como parte de seu tratamento de saúde. Registrado e criado como menina, Bahia viveu um
processo de virilização tardia que deflagrou importantes alterações corporais na adolescência:
a voz engrossou, os músculos se desenvolveram, o falus cresceu. Estas alterações tiveram
significativa influência em sua atuação dentro dos espaços sociais que ocupava. A filha
Segundo os preceitos da Lei 6.015/73: “Art. 57, a alteração posterior de nome, somente por exceção e
motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver
sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese
do art. 110 desta Lei”. O artigo 110 diz: “os erros que não exijam qualquer indagação para a constatação
imediata de necessidade de sua correção poderão ser corrigidos de ofício pelo oficial de registro no próprio
cartório onde se encontrar o assentamento, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou
procurador, independentemente de pagamento de selos e taxas, após manifestação conclusiva do Ministério
Público”. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12100.htm#art2
15
A enzima 5  redutase é responsável, no processo de diferenciação sexual masculina, pela conversão da
testosterona em diidrotestosterona responsável por virilizar os rudimentos genitais externos entre a 9a e a 12a
semana de gestação. Essa deficiência enzimática retarda o desenvolvimento de caracteres masculinos.
14
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mais velha de uma família emigrante baiana que chegou à São Paulo em busca de
explicação e correção para sua diferença física era, agora, o filho – um rapaz que aparecia.
Após toda uma adolescência de escrutínio médico e ciente de sua condição
intersexual, Bahia abandonou o serviço de saúde onde era atendido sem realizar
intervenção corporal e alteração de seu registro civil. Anos depois, já adulto e mais seguro
de quem era atribuiu o “erro” ao documento, que lhe confere um nome feminino, e não a
seu corpo, que apresentava uma genitália ambígua. O registro civil surgia então como a
peça equivocada em sua história. Sua segurança, no entanto, não o poupava de
questionamentos todas as vezes que lhe era solicitada a apresentação de seu documento de
identidade: o nome, que ali aparece, que não combina com o corpo, com a voz; o corpo que
não combina com a foto do RG.
Ao apresentar seu documento de identidade, Bahia seguia vivendo situações
problemáticas como aconteceu na ocasião em que decidiu realizar crediário em uma loja de
departamento. O vendedor, ao conferir seus documentos e constatar o nome feminino,
tomou-o por impostor e Bahia foi retirado da loja acompanhado por seguranças. A
violência moral e simbólica (Bourdieu, 2001) apresentava-se todas as vezes que era
identificada divergência entre seu documento de identidade e aparência pessoal, tornandoo sensível a crenças e manifestações simbólicas de poder e submissão. Ainda que no
trabalho, onde passa maior parte de seu tempo, tenha lhe sido oferecida uma solução para a
questão de seu nome, fora das paredes da empresa, não havia condescendência. Os
documentos do trabalho (o contrato, registros e crachá), feitos com o nome masculino, não
substituíam o RG solicitado em repartições públicas e estabelecimentos comerciais.
O ápice da violência foi, para Bahia, o momento em que, em agosto de 2012,
precisou solicitar a segunda via de seu documento de identidade. Aos vinte e três anos,
portando um RG danificado pelo uso e ainda constando foto de infância, Bahia
compareceu ao Poupatempo16 para solicitar 2ª via. Para sua surpresa os funcionários que o
atenderam além de não entenderem sua situação, discordaram de seu pedido. O nome
feminino urgia uma resolução, uma vez que, como contou Bahia, não poderiam emitir “um
16

Serviço implantado pelo Governo de São Paulo que reúne, em um único local, um amplo leque de órgãos e
empresas prestadoras de serviços de natureza pública. Dentre os serviços oferecidos, os mais solicitados são
emissão de Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de veículos, Atestado de
Antecedentes Criminais e Carteira de Trabalho.
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documento com nome de menina se ele tem aparência de menino”. Após três tentativas, o
envolvimento de vários funcionários e a exigência de documentação comprobatória,
aceitaram seu pedido. A verificação de que sua certidão de nascimento e RG continham a
mesma informação e que a criança de cabelo curto da foto do RG se assemelhava a ele,
permitiu a emissão da 2ª via de seu documento. No momento do recebimento do novo RG
e assinatura diante do funcionário do serviço, entretanto, Bahia assinou o nome masculino
e argumentou: “fica mais fácil de explicar às pessoas (que lhe solicitam o RG) que há um
erro no documento”.
Após forte crise provocada pela situação vexatória, ele decidiu que era chegada a
hora de mudar a forma como se apresentava ao mundo e iniciar a revisão de seus
documentos. Se gênero é performance e reconhecimento (Butler, 2008), as novas
performances passavam a exigir que o Estado reconhecesse o homem que ele é. Nesse
momento, Bahia reivindicava uma nomeação que coadunasse com sua nova imagem e
precisava sair da margem, eliminar os traços femininos de sua história o que,
inevitavelmente, o reintroduziria ao universo regulado pelas leis da hierarquia
heteronormativa, da Biomedicina e do Direito.

Apresentação ao Estado e o pedido de troca de documentação
Em busca de canais de acesso para apresentação de seu pedido de troca de nome,
Bahia, em setembro de 2012, chegou ao Núcleo Especializado do Combate à
Discriminação, Racismo e Preconceito da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
(NCDRP). O agendamento, mencionando tratar-se de processo de troca de nome, foi
realizado por telefone e no dia e hora marcados, ele se apresentou à assistente social.
Na apresentação do serviço, a assistente social lhe explicou que o NCDRP atende
questões de discriminação, de modo geral, principalmente discriminação por orientação
sexual e identidade de gênero e, por esta razão, recebem travestis e transexuais que muitas
vezes, junto com a demanda de discriminação, solicitam encaminhamento para mudança
de nome nos documentos. Neste contexto, a assistente social perguntou se Bahia estava
incluído no processo transexualizador, ao que ele esclareceu: “Não sou transexual nem
travesti. Sou intersexo. Eu já nasci com essa intersexualidade”. Por apresentar uma
situação que destoava dos casos recebidos pelo NCDRP, a orientação a Bahia girou em
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torno de seu diagnóstico de intersexualidade. Em dúvida acerca da condução do processo,
se esse deveria seguir os mesmos procedimentos adotados para as pessoas transexuais e
travestis, a assistente social convidou Bahia a retornar na semana seguinte para uma
reunião com a Coordenadora do NCDRP.
No segundo encontro, marcado para tratar especificamente do aspecto jurídico, a
coordenadora, e também defensora pública, ouviu a solicitação de Bahia. Após conhecer
sua história decidiu que iriam conduzir a “ação modelo” pelo NCDRP, em vez de seguir o
“caminho normal” e referenciá-lo à Defensoria Pública da Liberdade. Definido isto,
entregaram a Bahia lista de documentos a serem apresentados para encaminhamento de seu
pedido. Seguindo orientação da coordenadora, Bahia definiu que a certidão de nascimento
atualizada seria retirada no cartório de sua cidade natal, pois esta via seria mais célere que
um pedido via ofício. Os demais documentos: cópia RG e CPF, comprovante de residência,
comprovante de trabalho, certidão de nascimento atualizada, nome e endereço de três
testemunhas (não parentes), certidões de distribuidor cível, distribuidor criminal,
execuções criminais, de protesto de títulos na capital, Certidão de Distribuição que informa
a existência de processo em nome do requisitante nos Fóruns da Justiça Federal do Estado
de São Paulo (cível, fiscal e criminal), Certidão de Crimes Eleitorais, Certidão de Ações
Trabalhistas e Certidão Negativa nos registros de distribuição de ações criminais da Justiça
Militar da União, ele mesmo retiraria, pessoalmente ou pela internet, acessando aos
serviços da cidade de São Paulo.
No final da lista, uma surpresa. Além dos documentos e certidões de âmbito
jurídico, exigia-se “laudo médico e psicológico atestando a transexualidade, com CID”. O
material de orientação ainda alertava: “essa não é uma exigência da Defensoria Pública, e
sim do Poder Judiciário, que muitas vezes vincula a alteração do nome à realização da
cirurgia de redesignação sexual17 e/ou à patologização da transexualidade”. A
necessidade do laudo atestando transexualidade devia ser desconsiderada, lhe disseram a
assistente social e coordenadora, ainda que fosse necessário apresentar laudo informando
sobre sua condição intersexual18.

17

Redesignação sexual é o termo utilizado para os casos em que se entende que há mudança de sexo. Difere
da assignação sexual que trata da definição do sexo em casos de condição intersexual.
18
No texto “Who has the right to change gender status?”, Ulrike Kloppel (2009:179) discute a diferença entre a
inter e a transexualidade e os direitos à modificação de registros na Alemanha pós guerra. Aquela época,
sustentava-se que pessoas intersexuais teriam direito à retificação por se tratar de um pedido legítimo devido à
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Diante do ineditismo do pedido de troca de nome por uma pessoa intersexo, antes
de se despedir de Bahia, a coordenadora afirmou:
O caso vai ser um aprendizado. Nunca vi nem entrei com uma ação. O
que o juiz vai pensar, não sei. Os processos correm em segredo de justiça.
Todas as ações com direito de identidade correm em segredo de justiça.
(...) Isso é novo para todo mundo! Pra mim, para o juiz. 19

A partir deste momento, Bahia estava apto a iniciar o périplo em busca dos
documentos que serviriam de base para a solicitação de retificação de seus registros civis.
Referenciado a um serviço de saúde para a obtenção do laudo médico, Bahia deveria
retornar ao NCDRP quando tivesse reunido todo o material para elaboração do processo a
ser encaminhado ao Judiciário.

O desafio de se obter um laudo médico
Seguindo as orientações fornecidas no NCDRP, em Outubro de 2012, pela primeira
vez em cinco anos, Bahia adentrou as portas do Instituto Pediátrico. Invadido por
recordações de uma adolescência vivida nas filas e consultórios daquele serviço de saúde,
fluiu pelos corredores, com a desenvoltura de quem era íntimo do local, até desembocar no
balcão para solicitação de laudos. Ao chegar sua vez, foi chamado. Explicou à atendente o
que precisava e recebeu um formulário que preencheu com seus dados. Bahia justificou seu
pedido conforme lhe ensinou a coordenadora do NCDRP: “solicito documentação
necessária para ingresso de ação judicial de mudança de nome”. Seriam necessários 30 dias
para que chegassem à suas mãos o documento e cópia digitalizada de seu prontuário
médico, avisou a atendente.
Tendo realizado o pedido do laudo, na semana seguinte Bahia retornou ao
complexo hospitalar para a retomada de seu tratamento de saúde, interrompido aos dezoito
anos de idade20. Dessa vez, ele atravessou uma nova porta para se apresentar à consulta
agendada pela assistente social do NCDRP. Por ser um local conhecido pelo atendimento
às pessoas transexuais que se apresentavam ao NCDRP, o Instituto de Psiquiatria foi
“malformação” física. Já os travestis não teriam o mesmo direito por se tratar de um descolamento de sua
predisposição biológica.
19
No caso de processos que tramitam em segredo de justiça, só é autorizado o acesso às partes envolvidas (requerente).
20
Ainda que seu reingresso ao hospital tenha uma dupla função: retomada do tratamento médico e obtenção
do laudo, neste artigo, darei ênfase aos encontros e diálogos sob a ótica da obtenção do laudo.
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escolhido para seu encaminhamento. Ao se apresentar à recepção do Projeto Sexualidade,
Bahia foi indagado sobre seu nome que constava no masculino no ofício entregue e
feminino no RG. Sob o risco de não ser atendido pelo serviço, devido à longa fila de espera
para pacientes transexuais, Bahia logrou passar por consulta após conseguir explicar que
era uma pessoa intersexo.
Perguntado sobre o que buscava naquele serviço, Bahia contou ao psiquiatra e à
psicóloga que o atendiam seu interesse em realizar a mudança de nome e sexo. Suas
relações sociais e maneira como se apresentava ao mundo, se feminino ou masculino, lhe
foram questionadas, assim como se havia realizado algum tratamento médico anterior.
Bahia, então, entregou ao médico que o entrevistava um pedido de consulta datado de
novembro de 2007, no qual estava registrado:

Solicito avaliação do paciente acima com deficiência de 5 alfa redutase,
cariótipo 46 XY (opção sexo masculino). Aguarda correção de
cripotorquidia (sert. no canal inguinal).

Após leitura, o psiquiatra exclamou:

É XY! Você é homem! Biologicamente, você é homem?! (...) Com o
exame de cariótipo que você tem, você muda na hora o seu registro!
Inclusive o sexo! Não é na hora, tem um processo. Isto não é difícil fazer.
Quer dizer, é demorado, burocrático... mas não é algo que vão ficar
questionando, não tem o que questionar. Vão colher teu sangue e ver lá,
XY, é homem! Não tem conversa, não tem dúvida. Vai passar por um
perito e tudo, mas isso é tranquilo fazer. Isso, com certeza você vai
conseguir! Isso eu posso dizer que com certeza você consegue!

Sabendo-se que a condição intersexual se devia a uma deficiência enzimática,
Bahia foi encaminhado para a endocrinologia. Na consulta que inaugurou seu retorno ao
grupo que o atendeu em sua adolescência, juntamente com a equipe do Instituto Pediátrico,
Bahia foi questionado sobre a não alteração de seu nome até aquela idade e, após se
justificar, recebeu orientação da equipe médica:
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Então, agora espera um pouco que a gente fecha o diagnóstico aqui e não
tem dificuldade nenhuma. A gente faz o laudo e você não vai ter nenhum
problema para mudar, tá? Espera o cariótipo. Fala para ela (advogada)
esperar. Porque senão o juiz vai pedir e aí só vai atrasar. (...) Tivesse feito
isso logo quando criança, não ia ter nenhum problema. (...) A gente
escreve que foi um erro, entendeu? Principalmente se o seu cariótipo vier
XY, que deve vir, a gente coloca que foi um erro e que a gente solicita a
retificação do registro civil.

Os atendimentos de saúde asseguraram Bahia que, confirmado seu diagnóstico,
seria fácil o acesso à retificação de seus documentos, afinal, sendo biologicamente um
homem, ele estava “em acordo” com a maneira que se apresentava ao mundo. Para obter o
laudo, no entanto, como explicou uma das médicas da equipe, Bahia deveria aguardar o
cumprimento dos trâmites do hospital pois

A gente faz o nosso laudo, o médico do setor de laudo transcreve, e aí sai
um laudo oficial do hospital. Porque o juiz vai pedir o oficial, então não
adianta eu fazer uma carta, se ele vai pedir o oficial.

E essa passou a ser a única alternativa de Bahia, pois, em dezembro de 2012,
recebeu do Instituto Pediátrico apenas a cópia de seu prontuário, ficando dependente da
emissão do laudo pela equipe que agora o atendia.
Três meses após a retomada do tratamento de saúde, Bahia, que indicou interesse
em realizar cirurgia para a construção de sua genitália masculina, teve seu diagnóstico
inicial confirmado pelos novos exames e avaliação clínica. A convocação para a primeira
intervenção cirúrgica aconteceu em janeiro de 2013. Naquele momento, sua apreensão se
dividia entre a recuperação cirúrgica (correção de seu genital) e o trâmite burocrático
(correção do registro civil). Ainda que o processo de “ajuste de seu corpo” houvesse sido
iniciado, o processo de retificação de seu nome seguia em suspenso, pois o termo de alta
médica, único documento que lhe foi entregue, não atendia às especificações fornecidas
pela Defensoria.
Desse momento em diante, nas consultas médicas referentes ao processo de
construção de sua genitália, que se deram ao longo do ano de 2013, recaiu sobre Bahia a
responsabilidade pelo laudo médico que ainda não lhe havia sido entregue. Cobrado a cada

28
Artigo 1 – Intersexo e (in)visibilidade

atendimento médico pelo não início do processo de troca de nome, Bahia, que não foi mais
atendido pela médica responsável pelo laudo, passou a acreditar que dependia de um
documento “complicado”. Às vésperas da segunda cirurgia, em fevereiro de 2014, Bahia,
durante consulta pré-cirúrgica, voltou a perguntar pela emissão do laudo e foi informado
que seu prontuário não havia sido disponibilizado para aquele atendimento, pois estava em
uso para confecção do documento que lhe seria entregue no dia da internação.
Assim, no dia 17 de fevereiro de 2014, confiante na informação de que seu laudo
havia sido preparado, Bahia, ao se apresentar para a internação e realização da segunda
cirurgia, solicitou o documento médico. A funcionária do setor de laudos, que pediu a ele
que aguardasse a digitação pelo médico responsável, retornou em poucos minutos com o
documento que, quinze meses antes, motivou o reingresso de Bahia ao serviço de saúde.
Cito abaixo o documento na íntegra para que possamos acompanhar e, em seguida,
apresentar discussão.
Ilmo (a) Sr(a).
Atendendo a sua solicitação de 05/12/2012 e dentro dos preceitos da
Ética Médica e da legislação vigentes, transcrevemos abaixo as
informações constantes do arquivo desta Divisão:
O (A) paciente (nome feminino), registro no. , RG No. teve passagem
ambulatorial dia 22/10/2012, 29/10/2012, 30/10/2012, 05/12/2012,
11/12/2012, esteve internado de 14/01/2013 a 25/01/2013, passagem
ambulatorial dia 15/01/2013, 15/01/2013, 29/01/2013, 19/03/2013,
02/07/2013, 22/01/2014.
Nota: Segundo informações da Dra. E., CRM no., datada de 06/02/14,
paciente está em acompanhamento clínico no ambulatório de
Endocrinologia do Desenvolvimento desde 22 de outubro de 2012. Ao
exame clínico constatou-se a presença de genitália ambígua que associada
a avaliação laboratorial, diagnosticou-se que o paciente é portador de
Distúrbio do Desenvolvimento Sexual devido à enzima 5 alfa redutase. O
paciente apresenta cariótipo 46, XY, a avaliação psicológica identificou
total identidade com o sexo masculino e o tratamento proposto em nosso
Serviço, foi a correção da ambiguidade genital para o sexo masculino.
Em 25 de Janeiro de 2013 foi realizada a primeira etapa da correção
cirúrgica que consistiu em: Ortofalosplastia e fechamento do seio
urogenital. A segunda etapa da masculinização da genitália externa está
agendada para 19 de Fevereiro de 2014. Diante do exposto, conclui-se
que, devido ao engano ocorrido no registro civil deste paciente,
solicitamos a mudança de registro civil para o sexo masculino para
adequação ao sexo genético e psíquico do paciente. Diagnóstico: trata-se
de um paciente é portador do Distúrbio do Desenvolvimento Sexual 46,
XY por deficiência da enzima 5 alfa redutase, Cid Q56.4.
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Ao ler o texto, Bahia notou que não havia qualquer menção ao acompanhamento
realizado no Instituto Pediátrico ou mesmo na endocrinologia entre seus 12 e 18 anos de
idade – informação constante no prontuário digitalizado que recebeu e entregou à médica
da Endocrinologia em dezembro de 2012. O erro no documento, como ele costumava se
referir, foi mencionado pela médica que citou o “engano ocorrido no registro civil” e
deveria ser desfeito uma vez que, devido às avaliações médico e psicológica, fora
confirmada a “total identidade” com o sexo masculino. Com o laudo em mãos, Bahia
dirigiu-se à enfermaria da Endocrinologia e apresentou-se aqueles que lhe dariam uma
genitália completa para que ele pudesse, então, após a alta médica bater às portas do
Estado exibindo sua incontestável masculinidade. São esses tortuosos caminhos entre a
biomedicina e o Estado que acompanharemos na próxima seção.

Biomedicina, Estado e sexualidade
O acompanhamento do percurso de Bahia demonstra que sair do sistema de saúde e
tornar-se visível a outras esferas sociais, no caso, a jurídica, é o primeiro e mais importante
desafio da pessoa intersexo em seu processo de retificação de nome. Ainda que existam
textos e normas orientando o processo jurídico, a pouca frequência da revisão de registros
de pessoas intersexo21 ou o fato dos pedidos acontecerem em segredo de Justiça fez com
que as profissionais hoje responsáveis pelo trâmite no NCDRP de São Paulo
desconhecessem casos similares ao de Bahia.
No âmbito da biomedicina, ainda que se apresentasse e fosse percebido como
homem, sem o aval médico, a palavra de Bahia não tem validade para acionar o sistema
jurídico. Bahia, em seu processo de reconhecimento social, percorre um caminho em busca
de especialistas (médicos, peritos) que “entendam” e “aceitem seu pedido” pois tem que, a
cada instância, provar que seu corpo guardava uma verdade e que não há mais “conflito
entre o sexo psicossocial por ele escolhido ou o sexo fisiológico mais predominante”
(Barros, 1990) e que a identidade sexual constante no registro civil pode ser alterada. O
laudo é o documento que possibilita o diálogo com o Estado pois, sem esta informação,

21

De acordo com estudo realizado por Marlene Inácio (2010) com pacientes DDS atendidos no Hospital das
Clínicas de São Paulo, 20% dos pacientes com DDS 46, XY e 14% dos pacientes com DDS 46, XX
realizaram mudança do sexo social. O estudo, no entanto, não aborda o processo de mudança de registros.
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não pode o judiciário ser “provocado” ou conhecer seu pedido de retificação do registro
(Barros, 1990:16) uma vez que sendo o sexo considerado um dos elementos do estado civil
da pessoa, de natureza imutável e indisponível (Ventura, 2010: 12), o atestado de sua
intersexualidade seria a chave para conduzi-lo a um processo “sem questionamentos”,
como lhe foi dito reiteradamente.
Em entrevista concedida em Setembro de 2012, Maíra Diniz, Defensora Pública da
cidade de Osasco e ex-coordenadora do NCDRP de São Paulo, afirmou que, apesar de ter
conduzido várias ações de pessoas transexuais na cidade de São Paulo, desconhecia
pedidos de retificação de registro de pessoas intersexo. Diniz afirmou que o Superior
Tribunal de Justiça não tem posição firmada sobre o processo de troca de nome sem a
realização da cirurgia e que, nestes casos, a decisão fica a critério do Ministro que julgar o
pedido. O que vimos no seguimento do percurso de Bahia foi que mesmo sendo uma
pessoa intersexo, o que, segundo os textos jurídicos citados neste artigo, lhe daria uma
condição diferenciada de travestis e transexuais na mudança de registros, a urgência, até
onde pudemos acompanhar, traduziu-se apenas na convocação para a realização da cirurgia
e não na emissão do laudo médico. O pedido de alteração de registro civil de nome e sexo,
o qual ele deverá apresentar já com o laudo médico em mãos, seguirá, segundo Diniz, um
único procedimento judicial e não haverá prioridade em razão da condição intersexual.
Longe de esgotar a discussão, o que vimos foi uma pessoa medicalizada, anexada a
problemas, práticas e representações do território do saber-fazer biomédico (Foucault,
1984) que, de posse de “prova irrefutável” de seu sexo, viverá agora a judicialização de sua
vida. Bahia anexará determinadas questões de sua identidade ao território do saber-fazer
jurídico (Ventura, 2010: 13-14). Para não se ver preso às engrenagens da Biomedicina e do
Estado, Bahia se move para não ser esmagado, pois, a cada volta do mecanismo, lhe
cobram ação para a regularização de seu nome e sexo sem, no entanto, lhe atribuir
condições para dizer quem é. Ainda que seja visto, percebido, tratado como homem, ao
portar documentos que não estão em consonância com o sexo aparente, Bahia pode ser
conduzido a situações embaraçosas, negação de benefícios e até mesmo a outras possíveis
e severas consequências tais como detenção ou encarceramento (Greenberg, 2012). Os
resíduos visíveis do feminino, presentes em seu nome (RG) e sexo (certidão de
nascimento), o relembram todo o tempo que o documento de identidade é extensão de seu
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corpo e contém as marcas de sua ambiguidade genital. Os documentos são memória
materializada e denunciam o controle dos corpos, explicitam a “fraude” às assignações do
feminino e masculino comunicadas ao Estado via registro de nascimento. Para aclarar a
situação, a interlocução da Biomedicina se fez necessária e esta, por sua vez, lhe disse que
a morfologia de seu corpo assumia poder maior que sua apresentação social. O atestado de
sua condição intersexual somente lhe foi fornecido após a correção genital.
Bahia, de posse do laudo médico, deverá retornar à Defensoria, sem o traço
fundante da ambiguidade que provocou o erro em seu registro de nascimento, para dar
início ao processo de retificação. O seguimento do fluxo jurídico fará com que, a partir da
entrega dos documentos solicitados, ele fique amarrado às estruturas do Estado e sujeito
aos tempos e trâmites particulares desta área de regulação da vida. Em seu itinerário, a
ênfase aos procedimentos biomédicos evidenciou que a biopolítica, esta linha móvel “que
se desloca para zonas sempre mais amplas da vida social”, o impediu de ficar à margem,
tragando-o de volta ao sistema de saúde. Irá a simbiose do soberano com o jurista, assim
como foi com a medicina, conferir ao Direito posição estratégica na governabilidade de seu
corpo (Agamben, 2010) e seu registro civil? A pergunta se faz pertinente pois Bahia não
ingressou, efetivamente, no sistema jurídico.
Até a conclusão deste artigo, três meses após a segunda cirurgia e obtenção do
laudo, Bahia apenas comunicou ao NCDRP que possuía a documentação solicitada sem, no
entanto, haver apresentado para início dos trâmites. O presente trabalho, desta forma, não
logrou obter resposta para algumas importantes questões: Tivesse Bahia aberto mão da
correção genital, teria sido fornecido o laudo em tempo mais curto? Aceitaria o Juiz o
pedido de retificação de documentos com a apresentação do laudo e sem intervenção
cirúrgica? Como o pedido de Bahia será recebido pelo Judiciário? Seguirá Bahia à margem
do sistema até que se faça mandatória a troca de documentação? Mais uma vez, Bahia nos
mostra uma nova maneira de habitar o mundo generificado ao criar “linhas de fuga”
(Deleuze, 1996), vias alternativas que lhe possibilitam agir na medida em que suas
necessidades se apresentam na vida.

32
Artigo 1 – Intersexo e (in)visibilidade

Referências Bibliográficas
AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: O poder soberano e a vida nua I; tradução de
Henrique Burigo – 2. Ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
BARROS, Inajá G. Intersexualidade: retificação de registro civil: quesitos da curadoria de
familia. Justitia, São Paulo, v. 52, n. 150, p. 12-20, abr./jun. 1990.
BOURDIEU, Pierre. Meditações Pascalianas. Tradução Sergio Miceli. Rio de Janeiro:
Bertrand Russel, 2001
BUTLER, Judith. Undoing Gender, New York: Routledge, 2004.
BUTLER, Judith. Gender Trouble, New York, Routledge, 2008.
CABRAL, Mauro. BENZUR, Gabriel. Cuando digo intersex: un diálogo introductorio a la
intersexualidad in: Cadernos Pagu (24), janeiro-junho de 2005, pp. 283-304
CABRAL, Mauro. Articulo sobre Tesis premiada “Transexualidad y ciudadanía”. Proyecto
sexualidades, salud y derechos humanos en América Latina, 2003
CANGUÇÚ-CAMPINHO, Ana Karina. A Construção Dialógica da Identidade em
Pessoas Intersexuais: o X e o Y da Questão. Tese de Doutorado. Instituto de Saúde
Coletiva. Universidade Federal da Bahia, 2012.
DAMIANI, Durval et al. Genitália ambígua: diagnóstico diferencial e conduta. Arquivos
Brasileiros Endocrinol Metab, São Paulo, v. 45, n. 1, Feb. 2001.
DELEUZE, Gilles. Mil platôs. Capitalismo e Esquizofrenia vol.3/ Gilles Deleuze, Felix
Guatari: Tradução de Aurélio Guerra Neto et alii, Rio de Janeiro: Ed 34, 1996 (Coleção
Trans).
DIAMOND, Milton, BEH, Hazel. Glenn. Changes in the Management of Children with
Intersex Conditions In: Nature Clinical Practice, Endocrinology & Metabolism, Vol. 4 No.
1: Viewpoint, January 2008.
DINIZ, Maíra Coraci. “O direito fundamental à identidade: travestilidade e
transexualidade”. Trabalho de Final de Curso apresentado no Curso de Especialização lato
sensu na Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo para a obtenção do
título de especialista, São Paulo, 2011.
DREGER, Alice. "Ambiguous Sex"--or Ambivalent Medicine? in The Hastings Center
Report Maio/Junho 1998, Volume 28, Issue 3 Pag 24-35.
http://www.isna.org/articles/ambivalent_medicine (acesso em 21/05/2014)
FISCHER PFAEFFLE, Amalia E. Devenires, cuerpos sin órganos, lógica difusa e
intersexuales. In: MAFFÍA, Diana. Sexualidades migrantes Género y Transgenero
Colección Temas Contemporáneos. Feminaria Editora, Buenos Aires, 2003
FOUCAULT, Michel. Herculine Barbin: being the recently discovered memoirs of a
nineteenth century French hermafrodite. New York, Pantheon Books, 1980.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Trad. Org. Roberto Machado. 4ª edição. Rio
de Janeiro: Graal, 1984.

33
Artigo 1 – Intersexo e (in)visibilidade

FRASER, Roberta Tourinho Dantas., LIMA, Isabel Maria Sampaio Oliveira.
Intersexualidade e direito à identidade: uma discussão sobre o assentamento civil de crianças
intersexuadas. Journal of Human Growth and Development , São Paulo, 2012;22(3):358-66.
GREENBERG, Julie.A. Intersexuality and the law: why sex matters. New York University
Press, New York and London, 2012.
GUERRA, Gil., MACIEL-GUERRA, Andrea . T, Menino ou Menina? Os distúrbios da
diferenciação do sexo. São Paulo, Editora Manole Ltda., 2002.
GUERRA, Gil., MACIEL-GUERRA, Andrea. T, PAIVA e SILVA, Roberto.
Determinação e diferenciação sexuais normais. In: Menino ou Menina? Os distúrbios da
diferenciação do sexo. São Paulo, Editora Manole Ltda., 2002.
GUIMARÃES, Anibal. Bioética e intersexualidade in: Revista Redbioética/UNESCO, Año
4, 1 (7): 45-56, Enero - Junio 2013.
INÁCIO, Marlene. Aspectos psicossociais e sexuais de pacientes com distúrbios do
desenvolvimento sexual a longo prazo. Tese apresentada a Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo, 2010. 173p.
KARKASIS, Katrina. Fixing sex: intersex and medical authority, and lived experience.
Durham : Duke University Press, 2008.
KESSLER, Suzanne. Lessons from the intersexed. Rutgers University Press, New
Brunswick, New Jersey, and London, 2002.
KLOPPEL, Ulrik. Who has the right to change gender status? Drawing boundaries
between inter and transsexuality. In: HOLMES, Morgan (editor). Critical Intersex. Queer
interventions.Ashgate Publishing Limited, 2009.p171-187.
MACHADO, Paula Sandrine. O Sexo dos anjos: representações e práticas em torno do
gerenciamento sociomédico e cotidiano da intersexualidade. Tese apresentada a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas,
Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, 2008, 266p.
MAFFIA, Diana e CABRAL, Mauro. Los sexos son o se hacen? In MAFFÍA, Diana.
Sexualidades migrantes Género y Transgenero Colección Temas Contemporáneos.
Feminaria Editora, Buenos Aires, 2003
MORLAND, I. The Glans opens like a book: writing and reading the intersexed body.
Continuum: Journal of Media & Culture Studies, v. 19, n3,p.335-348.2005.
PEIRANO, Mariza. O paradoxo dos documentos de identidade: relato de uma experiência
nos Estados Unidos. Série Antropologia, 426. Universidade de Brasilia, Departamento de
Antropologia, Brasilia, 2009.
PEIRANO, Mariza. “This horrible time of papes”: Documents and national values. Série
Antropologia. 312 Universidade de Brasilia, Departamento de Antropologia, Brasília. 2002.
PRECIADO, Beatriz. Manifiesto Contra-Sexual. Pensamiento Opera Prima, Madrid, 2002.
PREVES, Sharon E. Intersex and Identity, the contested Self, Rutgers University Press, 2003.
PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA. 2007. Princípios sobre a aplicação da legislação
internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero.

34
Artigo 1 – Intersexo e (in)visibilidade

Disponível em http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/gays/principios_de_yogyakarta.pdf
(acesso em 10/01/2014).
SANTOS, Moara. Desenvolvimento da identidade de gênero em casos de
intersexualidade: contribuições da psicologia, Tese de doutorado, Universidade de
Brasília, Brasília, 2006
SPINOLA-CASTRO, A.M. A importância dos aspectos éticos e psicológicos na
abordagem do intersexo. Arquivos Brasileiros Endocrinol Metab 2005; 49/1:46-59.
VENTURA, Miriam. A transexualidade no tribunal: saúde e cidadania. Rio de Janeiro:
Ed. UERJ, 2010.
ZAMBRANO, Elizabeth. Trocando os documentos: um estudo antropológico sobre a
cirurgia de troca de sexo. Dissertação de mestrado, Antropologia Social, UFRS, 2003.
ZAMBRANO, Elizabeth. Trocando os documentos: transexualismo e direitos humanos In:
Kant de Lima, R. (org.) Antropologia e direitos humanos 3 Niterói, EdUFF, 2005.

ARTIGO 2
(Des)encontros no hospital:
o itinerário terapêutico de uma pessoa intersexo

36
Artigo 2 – (Des) encontros no hospital: o itinerário terapêutico de uma pessoa intersexo

(Des) encontros no hospital: o itinerário terapêutico de uma pessoa intersexo
Resumo
Quando uma pessoa intersexo decide reingressar no serviço de saúde para questionar a
assignação sexual que lhe foi atribuída, deve necessariamente percorrer diferentes
instâncias e caminhos. Nesta trajetória, entra em contato com distintos atores sociais e
tipos de serviços, tais como secretaria de atendimento, clínicas médicas e enfermagem.
Esta etnografia acompanha uma dessas trajetórias. Assim, focalizando o encontro e as
relações estabelecidas entre uma pessoa intersexo adulta e os grupos envolvidos em seu
cuidado, vão surgindo complexas e inauditas formas de perceber as práticas médicas e não
médicas e ações efetuadas no percurso dentro do hospital.
Palavras-chave: intersexo, nome civil, serviço de saúde

(Dis)Encounters at the hospital: the therapeutic itinerary of an intersex person
Abstract
When an intersex person decides to rejoin the health service in order to question his/her
sexual assignment, he/she must necessarily go through different departments. In this
trajectory, he/she will interact with different social actors and types of services, such as the
secretariat of care, medical clinics and nursing. This ethnography follows one of these
trajectories. Thus, focusing on the encounter and the relation established by an adult
intersex person and the healthcare groups, complex and unprecedented forms of perceiving
the medical and non-medical practice and actions in the itinerary within the hospital
emerge.
Key-words: Intersex, civil name, health service

37
Artigo 2 – (Des) encontros no hospital: o itinerário terapêutico de uma pessoa intersexo

“O que é que tu queres?” foi a primeira coisa que ouviu, claramente.
“O que é que tu queres? O que é que tu queres?”, repetiu.
E respondeu: “O que quero é viver. Viver sem sofrer”.
A morte de Ivan Ilitch
Lev Tolstói

Quando uma pessoa intersexo decide reingressar no serviço de saúde para
questionar a assignação sexual que lhe foi atribuída, deve necessariamente percorrer
diferentes instâncias e caminhos. Nesta trajetória, entra em contato com distintos atores
sociais e tipos de serviços, tais como secretaria de atendimento, clínicas médicas e
enfermagem. Com foco central nessas relações, esta etnografia, realizada de Setembro de
2012 a Fevereiro de 2014, acompanha a trajetória de Bahia, um rapaz intersexo, adulto,
nascido na cidade de Euclides da Cunha–BA, residente na cidade de São Paulo, que se
apresenta por nome social masculino e mantém registro civil com sexo e nome feminino. A
escolha de Bahia para este estudo deveu-se ao estreito vínculo estabelecido no decorrer do
trabalho de campo, o que possibilitou a experiência de acompanhá-lo em seu itinerário a
partir do momento em que decidiu retomar tratamento iniciado na adolescência.
A partir da vivência dos atendimentos, consultas e conflitos gerados dentro do
hospital, se desenha este estudo: uma etnografia do “gerenciamento sociomédico da
intersexualidade” (Machado, 2008) de uma pessoa diagnosticada na adolescência com
deficiência de 5 alfa redutase22, que virilizou tardiamente e que optou pela correção genital
na idade adulta. A experiência etnográfica desafiou a noção do hospital como um
dispositivo homogêneo que atua sobre os corpos das pessoas intersexo, mostrando-nos
conflitos entre os microcosmos, as formas de tratamento diferenciadas e as distintas
maneiras de operar (Mol, 1998). Surgiram, no percurso de Bahia, situações que
evidenciaram a valorização do poder e saber médico (Foucault, 1984) na definição da
identidade sexual e conflitos, dentro e fora das equipes médicas, advindos da visível
contradição entre sua aparência (masculina) e nome de registro (feminino). Mas, surgiram

22

Segundo as definições biomédicas, a enzima 5 alfa redutase é responsável, no processo de diferenciação
sexual masculina, pela conversão da testosterona em diidotestosterona responsável por virilizar os
rudimentos genitais externos entre a 9ª e a 12ª semana de gestação.
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também tentativas de cuidado e criação de procedimentos “alternativos” para o trânsito de
Bahia dentro dos espaços hospitalares.
No que se segue, vou percorrer este itinerário, dividindo o texto em quatro sessões.
Na primeira, vou abordar as discussões de intersexualidade e gênero e as nomeações dadas
à intersexualidade. Na segunda, discuto o uso do nome social e descrevo o reingresso de
Bahia ao serviço de saúde. Nas sessões subsequentes, apresento os percalços em seu
atendimento e, por fim, pondero sobre a experiência e os desafios enfrentados no percurso.

A invenção do intersexo
O ser homem e ser mulher ganha contornos definidos a partir de uma
“arbitrariedade cultural” (Heilborn, 1994) que aponta para como a vida social e seus
vetores organizadores – por exemplo, tempo, espaço ou diferença entre os sexos – são
produzidos e sancionados socialmente através de um sistema de representações. Em se
tratando de sexualidade, as formas de interpretar o corpo foram marcadas pela revolução
epistemológica e sociopolítica ocorrida no século XVIII (Laqueur, 2001), mesmo momento
em que o hospital se constitui um campo documental de registro, acúmulo e formação de
saber médico (Foucault, 1984). Assim, sob o forte impacto destas representações no
discurso biomédico da cultura ocidental, o corpo emerge como objeto do saber e alvo de
intervenção médica.
Em revisão histórica sobre as concepções das diferenças anatômicas dos sexos,
Thomas Laqueur (2001) observou que, por volta de 1800, houve a substituição do
isomorfismo galênico, vigente desde II d.C, pelo dimorfismo radical ou divergência
biológica. Se no modelo galênico, que comparava o corpo feminino ao masculino,
utilizava-se o termo orcheis para nomear tanto os ovários quanto os testículos e deixava-se
que o contexto esclarecesse o sexo da pessoa a quem se fazia referência, no dimorfismo
radical, as diferenças fundamentais entre o homem e a mulher saíam da linguagem para
basear-se em distinções biológicas constatáveis. Em 1850, com os avanços na anatomia do
desenvolvimento e a partir da descoberta das origens comuns de ambos os sexos em um
embrião morfologicamente andrógino, houve a rearticulação do isomorfismo galênico.
Assim o pênis e o clitóris, os lábios e o escroto, os ovários e os testículos eram homólogos
e tinham origens comuns na vida fetal. Segundo Laqueur, o interesse em buscar evidências
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anatômicas e fisiológicas entre os sexos feminino e masculino surgiu quando essas
diferenças se tornaram politicamente importantes, evidenciando ser o sexo situacional e
“explicável apenas dentro do contexto da luta sobre gênero e poder” (Laqueur, 2001:23). A
concepção binária dos gêneros passou a reproduzir o pensamento moderno que atribuía aos
sujeitos determinadas características universais (sobre o ser feminino e masculino) que,
supunham, seriam compartilhadas por todos, garantindo a manutenção das supostas
diferenças inatas entre homens e mulheres (Rohden, 2003).
Dentro deste cenário da estrutura de dois sexos vigorava, no entanto, uma definição
do “desviante”, pessoa na qual coexistiam traços corporais do sexo masculino e feminino:
o hermafrodita23, que fazia referência à figura mitológica de Hermafroditus. A história de
Herculine Barbin, nascida na França em 1838, ilustra as regras vigentes e o tratamento
dado às pessoas hermafroditas (Foucault, 1980) que, identificadas no nascimento, tinham
seu sexo definido pelo pai ou padrinho. Baseada no exame visual, a assignação sexual se
mantinha até a idade adulta, quando era dado à própria pessoa o direito de eleger o sexo a
ser adotado. A partir deste momento, esperava-se que a apresentação social e atividade
sexual fossem concordantes com o sexo escolhido, entenda-se, heterossexual. A questão
que recaía sobre a pessoa hermafrodita era moral e social, uma vez que modificar a escolha
feita e manter relações com alguém do mesmo sexo era considerado sodomia. Ou seja, a
manifestação da homossexualidade era a ameaça a ser evitada.
Em 1876, com a proposta do investigador biomédico T.A. E. Klebs de um novo
sistema classificatório baseado na “constelação endócrina,” passou-se a sustentar a
vigência da família conceitual dos hermafroditismos, dividindo-os em: verdadeiro e
pseudo-hermafroditismos masculino e feminino. O ponto central era a ideia de que a
“verdade” sobre o sexo residia na “natureza das gônadas”, sendo a presença de testículos e
ovários o marcador da diferença entre homens e mulheres. O hermafroditismo verdadeiro
se daria pela constatação de tecido testicular juntamente com tecido ovariano em um
mesmo indivíduo, numa mesma gônada (ovotestis) ou em gônadas opostas, com ou sem
genitália ambígua. O pseudo-hermafroditismo masculino se daria pela presença de
testículos com genitália ambígua e o pseudo-hermafroditismo feminino pela presença de
ovários, com genitália ambígua. A classificação proposta por Klebs, para além da variação
23

O texto Cantor Sodomítico, datado de 1192, já fazia referência à figura do hermafrodita.
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morfológica dos genitais, situava o “sexo verdadeiro” dentro do corpo, o qual, àquela
época, só poderia ter sua condição de hermafroditismo verdadeiro constatada em exames
post mortem, quando o corpo podia ser aberto e examinado (Cabral, 2005:286).
Contudo, o avanço das técnicas biotecnológicas (anestesia, laparotomia) e a
possibilidade de realizar biópsias criaram condições para identificar, em vida, indivíduos
com corporalidades ambíguas, o que levou a um manejo biomédico do hermafroditismo.
Em 1915, William Blair Bell propôs ampliar a atenção, que antes era dada aos corpos e sua
anatomia, para a performance, ou seja, no modo como os indivíduos com corpos
‘ambíguos’ se identificavam e eram identificados. Os aspectos psicossociais do sexo
passaram a ser notados e avaliados. A partir de 1930, com a evolução das técnicas no
campo da medicina reconstrutiva, aconteceram as primeiras cirurgias de redesignação
sexual, que se tornaram ferramentas sociomédicas de primeira ordem para eliminar
ambiguidades e modelar corpos com identidade psicossocial e anatomia concordante.
Houve, nesse momento, uma “emergência higiênica” que mudou a forma como a
biomedicina e o direito lidavam com a ambiguidade corporal (Cabral, 2005).
Entre as décadas de 1950 e 1960, sob a égide de uma teoria “aparentemente
construtivista e corporalmente emancipada”, estudiosos americanos como John Money e
Anke Ehrhard, John y Joan Hampson, Robert Stoller, entre outros preconizavam a cirurgia
de assignação sexual e a socialização como fatores necessários e suficientes para a
definição de uma identidade sexual. Os papéis masculino e feminino precisavam de um
corpo, uma base material claramente definida para socialização (Cabral, 2005) e a
plasticidade corporal e a possibilidade de uma identidade sexual assumiam lugar tão mais
importante do que o “verdadeiro sexo” pois a biomedicina era capaz de lançar mão de
técnicas para assegurar a aparência exterior dos genitais e certas funções estimadas
fundamentais: para o homem, a capacidade de penetração e para a mulher, de ser
penetrada. Assim, como forma de prevenir casos de borramento ou não clareza sobre a
inscrição do feminino ou masculino em um corpo, a correção cirúrgica tornava-se uma via
de “purificação” para garantir plena inserção social, performance e funcionalidade sexual.
Ao especialista era dado papel central neste processo de designação sexual e garantia da
heterossexualidade compulsória.
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Da mesma forma como evoluíram as técnicas de intervenção sobre os corpos
ambíguos, mudaram também os nomes ou designações a eles atribuídos. Hermafrodita,
intersexo e DDS (distúrbio de desenvolvimento sexual)são termos que vigoraram na
medicina em diferentes momentos e ainda utilizados correntemente. As mudanças de
nomenclatura e seu uso, como indica Machado (2008), denotam as alterações na
compreensão do que definiria ou acometeria os corpos, bem como a estratégia para corrigilos. Assim, o uso dos termos não é indiscriminado e diz muito sobre quem o utiliza, como
veremos a seguir.
O termo “hermafroditismo” foi desenvolvido por Theodor Albrecht Edwin Klebs, em
1876, no seu Handbuch der Pathologischen Anatomie. A classificação baseia-se, como
vimos na sessão anterior, na natureza da gônada e categoriza o hermafroditismo em três
grupos básico: pseudo- hermafroditismo masculino (genitália ambígua com testículos),
pseudo- hermafroditismo feminino (genitália ambígua com ovários) e hermafroditismo
verdadeiro (HV = testículo e ovário com ou sem genitália ambígua). Com a descoberta dos
cromossomos, alguns autores passaram a definir pseudo-hermafroditismo masculino como
ambigüidade genital em presença de um cariótipo 46,XY e pseudo-hermafroditismo
feminino como ambigüidade genital com cariótipo 46,XX, mantendo-se a anatomia gonadal
como base para o diagnóstico do hermafroditismo verdadeiro24 (Damiani, Guerra, 2007).
Intersexo, termo introduzido em 1917 pelo geneticista Richard Goldschmidt e
dentro do qual cabem diferentes tipos de ambigüidade genital, foi também adotado por
ativistas intersex na década de 90, embora os pressupostos e o conteúdo das definições
sejam divergentes. Enquanto os médicos o relacionavam à patologia e consequente
necessidade corretiva, os ativistas o usavam para referir-se a “um conjunto de
corporalidades possíveis” (Cabral, 2005) e reivindicar o fim das cirurgias precoces
realizadas em crianças tão logo a ambiguidade era descoberta. No meio médico, porém,
este termo foi abolido, já que “intersexo denota um sexo intermediário ou um terceiro sexo,
o que não é adequado para os pacientes” (Damiani, Guerra, 2007).

24

Hermafroditismo verdadeiro (HV) constitui-se pela presença, no mesmo indivíduo, de tecido testicular e
tecido ovariano em qualquer combinação: ovário + testículo (forma lateral); ovário + ovotéstis ou testículo +
ovotéstis (forma unilateral); ovotéstis bilaterais (forma bilateral). A associação mais freqüente é ovário de um
lado, testículo do outro , podendo também ser encontrado na forma unilateral com ovário de um lado, ovotéstis
do outro. Pode ocorrer de hermafroditas verdadeiros não apresentarem ambigüidade da genitália externa.
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Na tentativa de atenuar problemas decorrentes da nomenclatura, bem como
estabelecer normas de conduta diagnóstica e terapêutica, em 2005, um grupo de
especialistas membros da Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society e da European
Society for Pediatric Endocrinology reuniu-se em Chicago (EUA) para elaborar um
consenso a respeito do assunto. Na ocasião, foram eliminados termos considerados
pejorativos e confusos para pacientes, familiares e profissionais e/ou dessem a conotação
de o indivíduo ser ou estar sendo criado em um sexo incompatível com o seu diagnóstico.
Assim, os termos hermafroditismo e intersexo foram substituídos pela expressão DDS (ou
DSD), Distúrbio de Desenvolvimento Sexual. Para Damiani e Guerra (2007), esta mudança
de nome não minimiza a questão da estigmatização causada pelo termo “hermafroditismo”
uma vez que o hermafroditismo verdadeiro, por exemplo, passou a se chamar “ADS25
ovotesticular” o que, de acordo com os médicos, não será aceito com naturalidade “por ser
entendido como uma fusão entre ovário e testículo”.
Vemos, então, que há um percurso no uso dos termos de forma a eliminar também da
linguagem, assim como do corpo, referências à ambiguidade e borramento acerca do sexo
(Holmes, 2009). Sem livrar-se da noção da patologia, o uso dos termos “anomalia” e
“distúrbio” seguem reiterando a intersexualidade como uma questão exclusivamente médica
e remete a uma realidade corporal única e cuja verdade deve ser buscada (Machado, 2012).
Dessa forma a nomenclatura vigente, DDS, se centra no papel ocupado pela genética e pela
biologia molecular na discussão e na produção de conhecimento acerca da diferenciação
sexual.
Nesse trabalho, entretanto, usar-se-á a denominação intersexo (e a variação
intersexualidade) por ser categoria auto-identificatória do participante que descobriu sua
condição dentro de um hospital pediátrico no ano de 2001 e, desde então, passou a se
reconhecer e apresentar como tal. A partir deste reconhecimento, a atenção no campo se
centra nos demais atores sociais e na nomenclatura ou termos por eles utilizados para se
referir ao paciente e explicar sua condição. Pois, segundo Machado (2008), estes apontam
para as “ambiguidades” em torno da temática intersexo e deflagram rupturas e ruídos no
contexto das relações, como observaremos, dentro da área de saúde.
25

ADS (Anomalia de Diferenciação Sexual) e DDS (Distúrbio de Desenvolvimento Sexual) são usados na
literatura médica nacional como tradução de DSD (Disorder of Sexual Development).
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Vamos então acompanhar o reingresso de Bahia e seu itinerário dentro do hospital.
Tomaremos o conceito de itinerário como uma cadeia de eventos voltados para o
tratamento da aflição (Alves, Souza, 1999) e que se apresentam como um conjunto de
planos e ações, movimentos, agenciamentos e concepções que se sucedem, mesclam ou se
sobrepõem em uma interpenetrabilidade de opções (Pinho, Pereira, 2012). A aflição de
Bahia é sua ambiguidade genital que provocou uma ambiguidade social. Percorrer os
caminhos dentro do hospital nos apresentará uma visão importante de como se dá o
tratamento a uma pessoa intersexo adulta pois, a partir de cada encontro e escolha
terapêutica, constroi-se o trajeto de Bahia em busca da “correção” de seu corpo e seu
nome. Neste itinerário, longe de vivenciar o hospital como uma estrutura rígida e coesa,
percebemos as multiplicidades de visões e práticas entre a estrutura clínica e administrativa
(Mol, 1998) que se manifestam nas tensões e alternâncias entre o seguimento do protocolo
de atendimento e desvio de procedimentos. Pois, ainda que estejam baseadas em princípios
científicos (anatomia, fisiologia, bioquímica, patologia), as práticas26 que se estabelecem
dentro do hospital são também influenciadas por fatores extra-científicos como a
insegurança, pressão, emoções, prazos e regras as quais estão submetidos os atores
envolvidos, médicos e não médicos, nos cuidados à saúde (Mol, 1994) de Bahia.

Apresentando Bahia e os hospitais: o reingresso ao sistema de saúde
No ato do nascimento, Bahia ingressou em uma teia de relações sociais e
significados definidos por sua genitália. Essa parte do corpo, que assume importante papel
de marcador da diferença entre os sexos ditou, profeticamente, a construção de gênero e
das práticas sexuais que deveriam ser por ele vividas. Bahia, entretanto, rompeu com as
expectativas familiares no momento em que foi diagnosticado como um rapaz intersexo
(DDS ou pseudo hermafrodita masculino) por deficiência da enzima 5 alfa redutase.
Criado como menina, Bahia conheceu sua condição “intersexual” (nomeada e instituída
dentro de um hospital) aos 12 anos e viveu, até aquele momento, dúvidas e angústias
relacionadas a seu corpo e sua orientação sexual27. Ainda que seu corpo não se parecesse
26

As práticas orientadas ao manejo da intersexualidade são ditadas por uma ciência comprometida em
localizar, teorizar e promover a diferença sexual como a verdade do corpo (Machado, 2012).
27
No caso de crianças, o ativismo intersexo advoga por uma assignação que não seja definitiva, que se não se
force o corpo a acompanhar essa assignação e se dê a pessoa a possibilidade de modificá-la (Cabral, 2010).
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com o de suas irmãs, faltavam-lhe os brotos de mama e a genitália era distinta, ele se
“sabia” menina, como lhe assegurava a mãe. A revelação sobre sua ambiguidade genital se
deu dentro de um hospital, no início de sua adolescência, e foi um giro em sua história.
Durante a adolescência, Bahia passou por acompanhamento médico e psicológico28,
transitou entre o feminino e o masculino e, sem haver realizado qualquer intervenção
cirúrgica, firmou-se como homem e assumiu esta nova apresentação social.
No momento em que estava prestes a realizar a cirurgia29, aos dezoito anos, Bahia
abandonou o acompanhamento médico. Ele que era arrimo de família, posição que assumiu
após o falecimento de seu pai e o adoecimento de sua mãe, demonstrou medo em abrir mão
de seu trabalho (Bahia era pedreiro e recebia por dia trabalhado) e realizar uma intervenção
corporal sem nunca haver experimentado seu corpo30. Deixou assim, em aberto, a cirurgia
de correção genital agendada e o encaminhamento para a mudança de seus registros civis.
Aos 23 anos, com a vida familiar e financeira mais estável e vivendo uma relação afetivosexual há mais de três anos, Bahia, após passar por constrangimentos devido ao nome
feminino em seus documentos, decidiu mudar seus registros (certidão de nascimento e
carteira de identidade). No Núcleo Especializado do Combate à Discriminação, Racismo e
Preconceito da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (doravante, NCDRP), onde foi
buscar auxílio para a troca de documentação, em Setembro de 2012, descobriu que seria
necessário retornar ao serviço de saúde, que o atendeu na adolescência, para obter laudo
médico31 que confirmasse sua condição e sustentasse seu pedido de mudança de registros.
Bahia poderia, também, retomar seu acompanhamento médico, interrompido no início da
vida adulta. Entusiasmado, ele aceitou o encaminhamento para a retomada do tratamento
de saúde exatamente no ponto em que parou: a realização da correção genital32. O instituto
Assim, eleger um sexo para criação não seria um problema desde que o corpo fosse preservado até que a criança
tivesse condições de tomar suas próprias decisões.
28
Hughes, I.A, Hauk, C, Ahmed. S.F, Lee,A.P (2006) declaram que o cuidado psicológico fornecido pela
equipe de saúde mental com expertise em DDS deveria ser parte integrante da promoção de uma adaptação
positiva da pessoa intersexo. E, caso a criança demonstre interesse em uma reassignação sexual, uma avaliação
psicológica e a oportunidade de explorar os sentimentos acerca do gênero desejado são requeridos.
29
Segundo Kessler (2002) e Chase (1998) o paradigma de atenção às pessoas intersexo se baseia na
possibilidade tecnológica de normalização genital.
30
Boyle, Smith e Liao (2005) realizaram estudo sobre à tomada de decisão, a realização e a experiência
cirúrgica de mulheres intersexo adultas, seus dilemas corporais e sexuais.
31
O processo de troca do registro civil para mudança de nome e sexo prevê a apresentação de laudo médico
que ateste erro no registro inicial (Barros, 1990).
32
Maffía e Cabral (2003:87) discutem a ética de uma intervenção cirúrgica que considere os princípios de
autonomia e identidade do sujeito.
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pediátrico onde Bahia foi atendido na adolescência não podia mais recebê-lo por já ser ele
maior de idade. Dessa forma, o encaminhamento do NCDRP lhe garantiu agendamento
para triagem em um serviço de referência em sexualidade, localizado no Instituto de
Psiquiatria, dentro do mesmo complexo hospitalar que diagnosticou e acompanhou Bahia
na adolescência.
Para entrar no hospital, Bahia, como qualquer atendido, precisava apresentar seu
nome e documento de identificação. Em seu caso, no entanto, o nome que utilizava
divergia daquele registrado no documento de identidade: ele faz uso de um “nome social”.
Vale assinalar que, nos casos de intersexualidade, para além das questões de investigação
do verdadeiro sexo ou definição de um sexo viável, existe também um foco de atenção e
apreensão, na atribuição de um nome ao nascituro (Fraser e Lima, 2012). Em situações de
diagnóstico precoce, todo o procedimento de assignação sexual tende a ser realizado o
quanto antes para que se registre um nome e sexo na certidão de nascimento. Entretanto,
quando o processo investigativo ocorre após o registro de nascimento e há discordância
entre o nome e sexo adotados pela pessoa, além da “ambiguidade” genital, há também a
ambiguidade social a ser corrigida. É neste entre-lugar que se encontrava Bahia. E é dessa
forma que ele se apresentava nos hospitais.
A tensão estabelecida entre nome social e nome de registro tem sido analisada no
Sistema de Saúde, frequentemente, em relação à travestis e transexuais (Bento, 2006b ;
Teixeira, Rocha e Rasera, 2012) que, ao ingressar em hospitais e ambulatórios para
tratamento de saúde, terapias hormonais ou cirurgia de redesignação sexual, requerem o
uso do nome social em detrimento do nome de registro. Em investigação acerca do
reingresso de adultos intersexo no sistema de saúde para questionar a assignação atribuída,
encontrei estudos que, apesar de tratar sobre pessoas intersexo que realizaram mudança de
sexo social (e intervenção cirúrgica), não abordaram os conflitos vividos dentro do hospital
(Inácio, 201033 e Morando, 201234). Os demais estudos nacionais sobre pessoas intersexo
no sistema de saúde tiveram como foco o gerenciamento sociomédico e cotidiano da
intersexualidade e as representações e práticas sociais acionadas nas decisões envolvendo a
33

Nesse estudo, a autora indica que vinte por cento dos pacientes intersexo atendidos pelo Hospital da Clínicas de
São Paulo realizaram mudança de sexo social, sem no entanto abordar os conflitos ou trâmites vivenciados.
34
O autor relata, nesse artigo, casos de pessoas intersexo que, após diagnóstico médico na idade adulta,
passaram por intervenção cirúrgica e mudaram sua identidade sexual tendo sido alvo de preconceito na
cidade Belo Horizonte, no período de 1917 e 1939.
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designação do sexo em crianças intersex (Machado, 2008), o desenvolvimento psico-sexual
e concordância com a assignação sexual realizada na infância (Santos, 2006) e as estratégias
de enfrentamento para lidar com a estigmatização decorrente da ambigüidade genital
(Canguçú-Campinho, 2008). Nenhum estudo, no entanto, apresentou os conflitos vividos
diretamente pela pessoa intersexo dentro do hospital, espaço no qual este estudo se insere.
Segundo Teixeira, Rocha e Rasera (2012), percebe-se nos serviços de saúde
despreparo e falta de estrutura para atendimento aos usuários (travestis e transexuais) que
apresentam a demanda de uso do nome social. Ainda que a Portaria nº 1.820, de 13 de agosto
de 2009, que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, estabeleça o direito ao
uso do nome de preferência, independente do nome no registro civil, a não inclusão de
espaço para o nome social em documentos, formulários e protocolos oriundos da esfera
federal geram constrangimentos e dificuldade nos encaminhamentos dos usuários dentro e
fora do serviço. Como veremos no percurso de Bahia, ao colocar em primeiro plano a pessoa
intersexo que contesta a assignação de sexo e o nome atribuído na infância, evidenciamos
situações inusitadas no tratamento recebido em seu itinerário dentro do hospital.
É a partir deste ponto que retornamos à recepção do Serviço de Sexualidade, porta
de entrada ao serviço de saúde, onde Bahia inicia sua interação com os distintos atores
sociais que o receberão na retomada de seu atendimento médico para a correção cirúrgica
da genitália ambígua.

De volta à porta de entrada...
Era final de outubro de 2012 e estávamos, Bahia e eu, diante de entrada do Instituto
de Psiquiatria, prestes a nos encaminhar para a consulta agendada pelo NCDRP. Ao cruzar
a porta do edifício, seguranças indicaram a secretaria de atendimento onde Bahia, ao
chegar, foi chamado pela recepcionista. Como parte do processo de cadastro do usuário,
fez-se necessária a apresentação de um documento de identificação e Bahia entregou seu
RG. A funcionária deteve-se à foto, ao nome e, sem esconder surpresa, olhou para Bahia e
exclamou: “Ôxe, que esquisito! Quem é o paciente?” Ante a confirmação de Bahia, voltou
o olhar para o monitor do computador e, ao digitar o nome constante no RG, perguntou: “É
Bahia, né? Deixa só eu confirmar alguns dados aqui Bahia porque tá Bahiana!”. Bahia
sorriu e afirmou: “Mas eu acho que é isso mesmo.” A atendente confirmou: “É isso
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mesmo? Tá... tá bom.” Ao verificar que Bahia teve passagem anterior em outro instituto
daquele complexo hospitalar, pediu desculpas e perguntou se ele desejava registrar seu
nome social. Bahia sorriu e concordou. Da impressora, saíram etiquetas com o nome social
que foram afixadas na ficha de atendimento entregue a Bahia. Depois desse pequeno, mas
dramático episódio, Bahia foi autorizado a subir para consulta.
Chegando ao local informado, Bahia se dirigiu à recepção do Serviço de
Sexualidade e procurou pela secretária com quem a assistente social do NCDRP havia
agendado sua avaliação. Ao ler o nome impresso no ofício e na ficha gerada na recepção
do edifício e confrontá-los com o nome do RG, a secretária olhou para ele e disse: “É
assim, o seu nome e nome social. Esse ambulatório seria de Transexualismo só que
transexualismo a gente não tá marcando!” Diante do balcão, atônito, Bahia ouviu a
secretária que prosseguiu em sua explanação sobre a agenda, temporariamente, suspensa
para atendimento a transexuais. Ela também explicou sobre outras “doenças ou disfunções”
os atendidos deveriam apresentar para consulta naquele serviço. Intrigou-me naquele
momento como um setor que deveria cuidar de transexuais utilizava termos como
“transexualismo”35 e “disfunção”, pois as palavras e os termos contêm uma carga
importante e seu uso em um hospital, local em que as pessoas buscam acolhida para suas
aflições, não pareceu adequado, como Bahia me fez perceber.
Constrangido ao ser interpelado, Bahia, na tentativa de realizar a consulta, usou as
palavras da secretária para se explicar: “Então, o meu caso é assim, uma disfunção e o que
aconteceu é...” A secretária o interrompeu bruscamente e o repreendeu: “Ah, disfunção? E
você tem um nome e nome social?” Bahia tentou prosseguir: “Ahã, [minha questão é]
endocrinológica!” A secretária, voltou-se para mim, que o acompanhava, e atestou:
Então, aqui não tem, aqui não é endócrino. O caso dele é de
transexualismo e o ambulatório dele de caso de transexualismo. Eu posso
estar marcando você na lista de espera e você aguarda. Não é o caso desse
atendimento hoje.

O transexualismo é considerado uma patologia por ser definido como um “transtorno de identidade”, dada
a não-conformidade entre sexo e gênero (Arán, 2006).
35
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Bahia abaixou a cabeça e, sem jeito, acatou: “Eu entendi”. A secretária, centrandose na questão do nome, se justificou: “Aqui, quem tem nome social a gente considera,
atende como transexual. Todo mundo que vem com nome social é transexual para nós,
aqui no nosso entender.” Não bastasse a reprimenda à Bahia, a secretária telefonou para o
NCDRP para desfazer, o que ela considerava, um erro de agendamento. Diante de Bahia e
dos demais pacientes na recepção, iniciou a conversação:
Por favor, a Doutora Elisa (assistente social). É que encaminharam um
paciente aqui no ambulatório, mas não seria o caso de transexualismo e a
gente pergunta quando vocês ligam daí. Ele é transexual, se é o caso de
disfunção, se é caso de... como se diz... o apetite sexual excessivo... Mas
não foi declarado que o paciente era transexual. E a gente faz um
agendamento aqui normal, no agendamento da triagem geral. Não atende
homossexual. Transexual a gente avisa que tem uma lista de espera que
está bem extensa. (...) Mas é o caso assim, o caso dele é o ambulatório
está suspenso. A gente explica bem às pessoas, é disfunção? Disfunção é
bem diferente de transexual, que é um ambulatório específico. Disfunção
é ejaculação precoce, falta de ereção. Mas o caso dele a gente pode
colocar na lista de espera, coloco o número da senha e peço pra agendar.
Aqui foi falta de informação porque eu sempre pergunto pra todo mundo
pra não tá marcando errado.

Terminada a ligação na qual a secretária deixou claro que não seria prestado
atendimento naquele dia, Bahia, quase sem esperanças, sussurrou: “É assim. Não é nem
transexualidade, nem o outro probleminha que você falou. Eu sou um intersexo!” A
secretária voltou a ler o ofício, que não fazia menção alguma à sua condição ou motivo da
avaliação e disse: “Mas aqui está falando que é da parte de discriminação, preconceito...”
Percebendo a hesitação da secretária, Bahia recuperou sua confiança e prosseguiu: “Você
não está entendendo, eu sou um intersexo!” A secretária, menos imperativa perguntou:
Você é... Hermafrodita? É isso? Hermafrodismo? Então, hermafrodismo
a gente deixa só o seu nome, porque aí o médico vai ver qual é o caso.
Então deve ser, acho que eu lembrei o que é. (silêncio) A gente deixa, por
enquanto, o seu nome [de registro]. Aí o médico que coloca, se caso você
tem, o nome social, tá? Porque assim ele encaminha pro uro, pra gineco...
pra tá vendo qual é o caso. Então foi esse caso, né? Então só aguardar! Eu
vou verificar aqui as etiquetas. Então agora eu entendi!
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Estava claro que a auto-identificação de Bahia não seria acatada, naquele espaço,
até que o médico o avaliasse. Então, feitos os “esclarecimentos”, a secretária substituiu o
nome social pelo nome civil e gerou novas etiquetas para afixar na ficha de atendimento.
Com a documentação em mãos, enquanto aguardava a consulta, Bahia desabafou:
Quando eu vinha com a minha mãe, nem pensava, depois que eu
comecei a amadurecer... Agora não, agora eu tenho que tomar uma
atitude porque quando é criança, você não ouve. Já na sua
adolescência... (...) E assim, quando eu falo em lugares assim, tento
explicar e a pessoa não entende... é difícil.

Bahia ficou visivelmente abalado. Tendo “descoberto” sua condição de intersexo
num hospital, não imaginou que poderia passar por tal situação de constrangimento
justamente com aqueles que, imaginava, deveriam entender sua variação corporal e as
questões relacionadas a seu nome. Não dentro do hospital. Ele que teve que lutar para
afirmar-se como menino dentro da escola; que conseguiu ser contratado para trabalhar em
uma função “masculina” e, inclusive, teve sua carteira de trabalho assinada; foi expulso de
loja e escoltado por seguranças, por portar documento com nome feminino; que foi
impedido de retirar 2ª via de seu registro de identidade até que provou que aquele
documento realmente lhe pertencia; que chegou ao NCDRP para solicitar a mudança de
seus registros civis; que foi referenciado, pelo Estado, de volta ao hospital para obter
documentação comprobatória de sua condição e realizar o ajuste “devido” em seu corpo,
decepcionou-se logo na chegada ao hospital. Bahia confrontou-se com uma secretária, a
primeira de uma série de representantes da lei, como o porteiro no conto de Kafka (2003),
a quem pediu autorização para “entrar na Lei” e recebeu resposta negativa que seria
mantida até que se decidisse o contrário.
O reingresso ao atendimento mostrou a Bahia que, diferentemente do tratamento
recebido na infância, ele teria que se apresentar e se defender sozinho, pois não contava
com a proteção da mãe ou a complacência dos atendentes. Afinal, ainda que tivesse uma
aparência masculina, o nome no RG denunciava que havia algo “errado” e ele percebeu,
agora com mais intensidade, a dureza e o rechaço no serviço de saúde frente à ambiguidade
(Machado, 2008)36.
36

Em seu estudo em um hospital do Rio Grande do Sul, a autora relata o caso de uma criança intersexo
designada menino e que, por promessa dos pais, usava o cabelo comprido. A equipe de saúde que o atendia,
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Ainda na espera da consulta, o olhar de Bahia vagava pela sala. Ali ele encontrou
transexuais, alguns homens sentados sozinhos, alguns casais. Percebi então que as palavras
da secretária ficaram ecoando em Bahia que ainda tentava se acalmar quando um grito
interrompeu sua espera: seu nome (feminino) atravessou o salão. Em um sobressalto, ele se
adiantou em direção ao consultório antes que os outros pacientes o percebessem. Entrei
com ele. Bahia entregou a ficha ao médico que examinou o material e, olhando para ele e
para mim, perguntou: “Quem é a Bahiana?” Bahia se apresentou e o médico prosseguiu:
“O nome social é Bahiana mesmo?” “Não, meu nome social é Bahia.” “Tá, é que daí eu
poderia ter chamado pelo nome correto se tivesse avisado à secretária”, justificou o
médico. Bahia me olhou sem jeito, afinal, ele havia avisado a secretária.
Durante a consulta, Bahia contou seu histórico de saúde e sua condição intersexual
para o médico e para a psicóloga que acompanhava o atendimento. Já sabendo que Bahia se
apresentava como intersexo, quase como buscando um atalho, a atenção do médico se voltou
para o cariótipo: “Você sabe se você é XX ou se você é XY37?” No material que trazia
consigo, Bahia encontrou um pedido de consulta do serviço de pediatria, do ano de 2007, e
entregou ao médico. Após examinar o material, o médico exclamou: “É XY! Você é homem!
Biologicamente, você é homem, tá? A sua genética é igual a minha!38” e prosseguiu a leitura,
“deficiência de 5alfa redutase, cariótipo 46 XY (opção sexo masculino)”. Voltando-se para
Bahia, o médico explicou a “diferença de uma enzima que não consegue produzir o
hormônio masculino em quantidade adequada”, ou seja, um problema orgânico. Sabendo que
Bahia era uma pessoa diagnosticada intersexo, a partir daquele momento, a consulta
transcorreu com uma investigação acerca do entendimento de Bahia sobre sua condição e o
momento em que se percebeu homem, já que ele fora criado como menina. Pelos registros
prévios e a entrevista com Bahia, o médico, ao final do atendimento, concluiu:

no entanto, via aquilo como um problema pois poderia trazer confusões sobre o desempenho de papeis
sexuais para a criança e impedir que as pessoas à sua volta o reconhecessem como menino. Nesse caso, a
equipe de saúde conversou com os pais da criança.
37
Margriet van Heesch (2009) chama a atenção para cuidados com o diagnóstico, avaliação física e até mesmo
informação sobre cromossomos sexuais no momento em que se o médico investiga casos de intersexualidade.
Como aponta a autora há, em uma equipe holandesa de cuidado a crianças intersexo, uma conduta,
principalmente em casos de mulheres com Síndrome de Insenbilidade Androgênica (AIS), na qual os médicos
conhecem e pacientes “desconhecem” a presença de cromossomos XY.
38
Sobre o manejo médico acerca da determinação do sexo de um indivíduo e mudança de sexo, ver Hischauer, 1998.
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É, Bahia, o teu caso, na verdade num é pra cá, nesse prédio aqui. Porque
aqui, o que acontece é quando vêm pessoas com problemas psicológicos,
por exemplo, uma pessoa que tem uma genitália normal, o pênis normal,
testículo, tudo tal, mas quer se transformar em mulher. Ou uma mulher
normal e tal, que quer se transformar em homem, isso por um aspecto
psicológico.39 Teu caso é um aspecto físico, um aspecto orgânico. O
melhor grupo para acompanhar é o grupo aqui do hospital de
endocrinologia.

Com a informação de que “não tinha problemas psicológicos e por isso aquele não
seria lugar para seu atendimento”, Bahia saiu da triagem com consulta agendada na
endocrinologia. Na ficha que lhe foi entregue havia uma discreta correção em seu nome e uma
anotação: “DDS”. Como explicou o médico, Bahia tem Distúrbio do Desenvolvimento Sexual.

O encontro com os “especialistas em intersexualidade”
Do Serviço de Sexualidade, Bahia saiu do domínio da Psiquiatria para a
Endocrinologia e voltou a transitar em um dos edifícios por onde circulou na adolescência.
Dirigiu-se a uma pequena e movimentada recepção por onde passavam crianças e adultos e
entregou o encaminhamento que tinha em mãos. Recebeu uma senha e foi orientado a
aguardar até que seu número fosse indicado no painel luminoso junto com a informação
sobre a sala para a qual deveria se encaminhar. Após três horas de espera, sua senha
apareceu no visor. Já era final de outubro de 2012 quanto Bahia passou pela primeira
consulta na endocrinologia, sendo atendido por médicas do Grupo de Crescimento e
Desenvolvimento. Logo no início do atendimento, Bahia foi questionado sobre ter sido
referenciado pelo médico da Psiquiatria. Após dizer que foi encaminhado pelo NCRDP,
explicou: “Sou um hermafrodita, como o pessoal diz! Um intersexo. (...) Meu nome era
Bahiana só que eu tinha partes íntimas que não decorreria do nome Bahiana”. Assim, ele se
apresentou à equipe que o acompanhou nos meses seguintes mostrando saber sobre sua
condição intersexo e, também, como os outros se referiam a ele, hermafrodita.
Ao longo das três consultas que se deram nas semanas subsequentes, todos os
aspectos da vida de Bahia e do tratamento pregresso foram averiguados. Tudo foi
perguntado, num escrutínio que parecia ser infinito: da infância à vida adulta, das
39

Berenice Bento (2006a) discute a transexualidade e os limites da dicotomia masculino/feminino,
natureza/cultura.
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brincadeiras40 à vida sexual, da escola ao ingresso no mercado de trabalho. Na história de
Bahia, seu corpo não apenas o diferenciava de suas irmãs e irmãos como também o
distanciava de seus interesses e brincadeiras. Ele não se encaixava no que era esperado
para uma “menina” e tampouco tinha atributos que o definissem como “menino”, sendo
excluído tanto dos espaços feminino quanto masculino. A revelação de sua condição
intersexual, aos 12 anos de idade, abriu-lhe um novo jeito de estar no mundo e, em busca
de um lugar de reconhecimento, Bahia transitou entre o feminino e o masculino. Quando a
virilização de seu corpo, que havia sido bloqueada pela deficiência enzimática, se pôs em
marcha, Bahia já se apresentava como menino e, sem o uso de medicamentos ou próteses,
vivenciou seu corpo e sua (in)completude descobrindo o prazer e os medos que sua
diferença corporal lhe proporcionavam.
Diante de sua história, o diagnóstico inicial e o relato de uma sexualidade
estabilizada, Bahia garantiu aos médicos a certeza sobre a intervenção desejada: a
construção de uma genitália masculina. Diferente da consulta no instituto de psiquiatria na
qual descreveu sua genitália a partir das perguntas do médico, na endocrinologia, após a
anamnese, foi realizado exame clínico. Bahia teve seu corpo olhado, tocado, medido e eu
acompanhava todos os movimentos de escrutínio e sua expressão de dor. Enquanto a
equipe da endocrinologia buscava taxas hormonais, cariótipo e outros exames prévios de
Bahia, a médica da urologia, que acompanhava o atendimento, centrava sua atenção na
correção genital.
Deste momento em diante, Bahia passou a ser cuidado, concomitantemente, pelas
equipes da endocrinologia e urologia, detentoras de saberes que garantiriam sua avaliação de
saúde e determinação da técnica cirúrgica a ser realizada em sua construção genital. No
território dos especialistas, seu cariótipo e o diagnóstico da deficiência enzimática, assim
como a presença de testículos internos foram confirmados por exames. Já não havia dúvidas
de que se tratava de Bahia um homem biológico (e não de Bahiana) e, conforme seu desejo,
o nome do documento deveria ser corrigido, assim como sua genitália “incompleta”.

Segundo indicado em estudo conduzido por Marlene Inácio (2010) “a variável brincadeiras masculinas e
neutras na infância teve valor preditivo para a mudança de sexo social para o masculino nos pacientes com
DDS46, XY e 46, XX educados no sexo social feminino”.
40
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Cumpridas as consultas, Bahia recebeu informações detalhadas sobre o procedimento
cirúrgico a ser conduzido pela urologia, devendo realizar os exames solicitados e aguardar a
convocação para cirurgia. Pois, sendo intersexo, “ele era uma das prioridades”, como
afirmou uma das médicas da endocrinologia. No percurso, após os encaminhamentos
biomédicos, surgiu uma dúvida que foi explicitada pela equipe: haveria a necessidade de
direcioná-lo à Psicologia? Ainda que os médicos concordassem que “o atendimento não seria
para definição”, pois Bahia demonstrou segurança sobre a realização da cirurgia e a equipe
médica já preparava os procedimentos pré-cirúrgicos, foi feito o encaminhamento. Bahia,
então, teve que se dirigir à psicóloga responsável pelo atendimento a pessoas intersexo e
transexuais acompanhadas pela equipe da endocrinologia.
Em um único atendimento, de menos de 30 minutos, Bahia foi “diagnosticado”
com princípio de depressão. Apesar de já conhecer a psicóloga que o atendeu na
adolescência, durante sua primeira passagem pelo hospital, Bahia não se conformou com o
diagnóstico baseado em testes. Perguntou a ela se o atendimento era necessário para a
realização da cirurgia e, ao ser informado de que o acompanhamento psicológico não era
obrigatório, pois “aos 23 anos ele já sabia o que queria”, Bahia abriu mão do atendimento.
Na porta do consultório, ele encerrou o que viria a ser a primeira e última consulta. Ainda
que psicóloga seguisse enviando e-mails e formulários, Bahia não os respondeu, pois,
como me comentou depois: “mesmo se fosse por causa do tratamento, eu não ia aceitar
porque ia ser mais uma dúvida pra mim e eu não queria dúvida. Eu já sei o que eu quero”.

A realização de exames e o contato com técnicos do hospital
Nos meses de novembro e dezembro de 2012, Bahia continuou seu périplo pelo
hospital e a cada novo exame ou consulta entrava em contato com funcionários de
diferentes áreas. Em toda apresentação e entrega de documentação, percebia o impacto que
sua imagem e nome causavam. No serviço de radiologia, ao entregar o pedido de exame, a
atendente leu o nome feminino no formulário e forneceu as orientações sobre o preparo
dirigindo-se a mim, que o acompanhava. O não questionamento sobre quem seria Bahiana
e nossa cumplicidade o salvaram de um temido constrangimento como o vivido no
instituto de psiquiatria. No dia do exame, entretanto, foi necessária a conferência de seu
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documento e, mesmo após uma segunda olhada para Bahia, o atendente manteve o evento
restrito, acompanhando-o à sala de exame sem alardear o fato.
Em outra ocasião, no setor de coleta de sangue, ainda que houvesse um grande
contingente de atendidos de todas as clínicas médicas do hospital, foi-lhe garantida
discrição. Após entregar a solicitação de exame no balcão de atendimento, o funcionário
que o recebeu, instantes depois de ler seu nome, o chamou de volta. Bahia foi orientado a
entrar na fila para exame com o pedido em mãos e, assim, diferentemente das outras
pessoas, ao entregar o material nas mãos do funcionário que organizava a coleta de sangue,
não precisou ter seu nome chamado em viva voz. O procedimento desviante evitou que ele
fosse notado pelos demais presentes, pacientes ou funcionários. Dessa fila, Bahia foi
conduzido diretamente para a técnica de enfermagem que o atendeu. Nos minutos em que
se manteve sob os cuidados da técnica, conversaram. Ela, ao verificar a etiqueta com o
nome Bahiana, se surpreendeu e contou que, naquela mesma manhã, havia atendido “uma
mulher de 75 anos, hermafrodita, que não tinha nada de homem, mas ela ‘tinha os dois’...
tinha a deficiência também”. Bahia ouviu a história e limitou-se a comentar que seu caso
era apenas um problema no RG, não alongando a conversa ou apresentando à técnica
elementos que falassem de si, apenas do documento, e confirmassem o diagnóstico que ela,
por comparação, estendia a ele.
Pelas recepções de atendimento, filas, consultórios, salas de exame, Bahia passaria
despercebido não fosse pela etiqueta, com o nome de registro, afixada nos formulários e que
insistia em evidenciar a discordância entre seu sexo e gênero. E esse era sempre motivo de
apreensão em cada retorno ao hospital, pois, toda vez, recebia um tratamento distinto. Nesse
itinerário, a incerteza quanto às formas de cuidado que lhe eram dispensadas, a insegurança
sobre sua nomeação, as idas e vindas em especialidades que pareciam não se conversar, a
curiosidade latente em profissionais de saúde ávidos pelo exótico, acabaram por deixar Bahia
entre apreensivo e cansado, a ponto de por vezes pensar em desistir.
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O dia da cirurgia: “Agora você vai nascer menininho, Bahia!”
Pouco mais de três meses após seu retorno ao hospital, confirmando a prioridade de
seu caso, como havia dito uma das médicas, Bahia recebeu convocação para a primeira
cirurgia. No dia marcado, quatorze de janeiro de 2013, ele se encaminhou à enfermaria da
Endocrinologia para internação. A enfermeira que o atendeu, entregou a guia de internação
onde, surpreendendo Bahia, estava registrado por seu nome social, somente ele. Ele então
se encaminhou ao setor de internação para formalizar os trâmites de ingresso e se
reapresentou na enfermaria, trazendo etiquetas para serem afixadas em seu prontuário e
pulseira de identificação. Sua alegria, no entanto, foi efêmera. A enfermeira mal havia
acomodado Bahia no quarto e colocado sua pulseira de identificação, quando ele foi
chamado fora do quarto. Bahia fora informado pela enfermeira chefe que precisava
retornar ao setor de internação. “Seu nome pode gerar confusão”, explicou, alegando a
intensa circulação de profissionais de distintas equipes de saúde. Diante da reação de
perplexidade de Bahia e a mobilização que gerou em sua esposa, que o acompanhava nesse
momento, a enfermeira saiu do quarto e, tendo resolvido o “problema”, retornou minutos
depois com nova pulseira de identificação. Agora havia a indicação “(Bahia) Bahiana”,
nome social e de registro lado a lado. Era notório que algo acontecia com o nome, como se
a ambiguidade fosse impensável num hospital.
Durante a internação, os profissionais que travavam contato com Bahia e
verificavam “seus nomes” no prontuário e pulseira enfrentavam dúvida sobre como se
dirigir a ele uma vez que a indicação “(Bahia) Bahiana”, denunciava a presença do
feminino que não percebiam à primeira vista. As enfermeiras, que se tornaram mais
próximas e o acompanhavam diariamente, comentaram que os casos que chegavam à
enfermaria eram “de homens que queriam virar mulher” (transexuais) e se espantaram ao
saber que ele “queria sair como homem”, o que fazia de Bahia, na linguagem das
enfermeiras, um “hermafrodita que foi fazer a cirurgia para ficar só com um sexo”.
A alternância de nomes nos registros médicos de Bahia seguiu acontecendo dentro do
hospital. No dia de sua cirurgia41, dezesseis de janeiro, enquanto eu aguardava sua saída do
centro cirúrgico, dirigi-me à enfermeira do setor para obter informações. Dei seu nome social
41

Bahia passou por duas intervenções cirúrgicas em 16 de Janeiro de 2013 e 19 de Fevereiro de 2014. A
terceira e última cirurgia para concluir a construção genital está agendada para Fevereiro de 2015.
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para que fosse consultado na lista de pacientes. A enfermeira, não encontrando seu nome,
perguntou: “Bahiana?” Na listagem do centro cirúrgico, o nome social havia desaparecido e
constava apenas o nome de registro civil, seguido do motivo da intervenção cirúrgica. Assim,
era Bahiana quem estava na sala de cirurgia para realizar, conforme especificado na listagem
do centro cirúrgico, “modificação duradoura à personalidade não especificada”4243. Sabendo
tratar-se de uma cirurgia realizada pela urologia, como registrado no material que tinha em
mãos, a enfermeira, estranhando a descrição, completou: “deve ser algo demorado!”
Após intervenção que durou toda a manhã, Bahia saiu do centro cirúrgico
acompanhado por outra enfermeira, que conduzia sua maca. Sua esposa, que estava a meu
lado, logo se posicionou junto à Bahia e tentou conversar com ele que, ainda sob efeito da
anestesia, mal respondeu. A enfermeira consultou o prontuário para verificar o número do
quarto para onde deveria levá-lo e, ao se deparar com o nome Bahiana, perguntou: “Está
errado aqui?” e nos mostrou o formulário. A esposa de Bahia contou que precisava trocar o
nome e perguntou à enfermeira: “Você achou?” e recebeu como resposta: “a gente tem
alguns casos aqui isolados de... de... mudanças de sexo. Então a gente fica confusa com o
nome, como é que a gente chama a pessoa.” E acrescentou: “Não tô falando o seu caso,
não sei qual o seu caso, enfim...” A esposa de Bahia, então, afirmou: “Ele é Bahia, né, pela
voz, tem características de ser macho!” A imagem de Bahia apresentava-se como um
enigma e seguia intrigando a equipe de saúde, cada profissional a sua vez, pois aquele
rapaz franzino lembrava em nada uma mulher.
No dia seguinte à cirurgia, Bahia recebeu a equipe médica que exaltou o sucesso do
procedimento. De acordo com o cirurgião chefe da urologia, os objetivos definidos para
essa cirurgia haviam sido atingidos e a genitália de Bahia já assumia aspectos mais
masculinizados. A cirurgia parecia produzir a certeza de que seu corpo teve que ser
modificado para poder ser amado (Cabral, 2010). Era dezessete de janeiro, dia de seu
aniversário e, como lhe foi prometido, ele “nasceu de novo e, agora, menino!” Bahia,
apesar das dores do pós-cirúrgico, vibrava com sua conquista até o momento em que
recebeu visita da psicóloga da equipe. Depois de abrir mão do atendimento psicológico,
aquele foi o segundo encontro deles. Na ocasião, a psicóloga afirmou a Bahia que ele
42

Essa classificação corresponde a categoria F 62.9 do CID 10, grupo de Transtornos da personalidade e do
comportamento do adulto, Capítulo V – Transtornos Mentais e Comportamentais.
43
Ainda se vincula indissoluvelmente identidade com forma genital (Maffia e Cabral,2003:91).
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poderia ter sido beneficiado há mais tempo pela realização da cirurgia. Alegando o saber
acumulado pela equipe da endocrinologia, ela trouxe à tona a disputa com a equipe da
pediatria, principal responsável por seu atendimento na adolescência:
Eu acho que a equipe que você pegou, não era a equipe apropriada,
porque era o primeiro caso que eles cuidavam, né? Então, qual é a
questão? É exame, é exame, é conversa, é exame, é conversa. E o que
acontece? Se você já tivesse vindo pra cá, você já teria feito! Porque nós
temos mais de cem casos!

No percurso de Bahia dentro do hospital, foram evidenciadas tensões no
atendimento oferecido a ele e entre as equipes, que ora cooperavam, ora competiam em
suas práticas e manejo de conhecimentos acerca da intersexualidade.

Percalços no itinerário de Bahia
Ao ingressar no serviço de saúde para retomar o tratamento médico, Bahia
percorreu distintos setores e clínicas do hospital até a realização da cirurgia de correção
genital. Seu primeiro contato na recepção do Instituto de Psiquiatria lhe ensinou que, como
adulto, cabia a ele a apresentação de seu documento de identificação e informação sobre a
divergência entre seu nome e imagem. A primeira recepcionista, acostumada a receber
pessoas que se dirigiam à diferentes especialidades daquele instituto, seguindo o protocolo
de atendimento nos serviços de saúde, ofereceu à Bahia a possibilidade de ser tratado pelo
nome que se reconhecia. Uma vez dentro da psiquiatria, no entanto, o Serviço de
Sexualidade, segunda etapa de seu itinerário de saúde, trouxe uma situação que lhe era
corriqueira fora do domínio da saúde, mas impensada dentro do hospital: o
constrangimento a partir da revelação de seu nome (Greenberg, 2012). A secretária do
serviço especializado, acostumada com a demanda do setor e treinada pelos médicos, buscou
explicações e classificações para enquadrá-lo, pois “se tinha nome social era transexual”.
O documento de identidade foi o símbolo que despertou a atenção sobre a
discrepância, “degradante”, de sua identidade e quebrou uma imagem, até então coerente,
de sua masculinidade. Bahia se descobriu o desacreditável (Goffman, 1963), aquele cuja
característica distintiva não foi conhecida pelos presentes, nem imediatamente percebida,
mas, ao apresentar seu RG, foi delatado. Seu nome era o sintoma, como denunciou a
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secretária que o classificou como transexual, iniciando um processo de reificação da
enfermidade (Taussig, 1980) que sujeitaria Bahia à manipulação e moralismo não fosse sua
insistência e paciência (que também é uma forma de agir e atuar). Não fossem, ainda, as
noções sobre sua “condição intersexual” adquiridas ao longo dos anos em que esteve sob
atenção médica.
A impureza e a desordem que Bahia provocava (Douglas, 1991:14) faziam com que
os atores e actantes (Latour, 2000) com os quais interagia, tentassem, o tempo todo, eliminar
a ambiguidade nele presente. Dessa forma, agiam de modo a condenar, justamente, aqueles
elementos que produziram um efeito de mistura ou descaracterização na imagem (masculina)
de Bahia: fosse o ofício do NCDRP ou o RG. O saber médico, invocado pela secretária para
falar do “transexualismo” de Bahia, traduz a visão, compartilhada pelo médico da triagem,
de que atendem a pessoas que vivem um conflito entre corpo e subjetividade. O caráter
patologizante está problematizado na linguagem que assume forma de violência quando
Bahia, que se identifica como homem, é chamado publicamente pelo nome que o posiciona
no gênero rejeitado (feminino). Dentro do serviço de sexualidade, localizado no instituto de
psiquiatria, a medicina conserva a legitimidade social de falar sobre os corpos, de defini-los e
caracterizá-los como normais ou patológicos (Canguilhem, 2011).
Não sendo um transexual, Bahia deveria colocar-se como portador de uma
disfunção para ser atendido naquele serviço. Mas, como manifestou a secretária, que
disfunção apresenta nome social senão a transexualidade? A explicação veio do médico
que, ao se deparar com uma anotação em um registro médico de Bahia, constatou que ele
“tinha um problema orgânico e não psicológico”, portanto, aquele instituto não era lugar
para seu atendimento. Ao percebê-lo como “igual” pela presença de cariótipo XY e
apresentação social masculina, o médico psiquiatra teve reassegurada a ordem e
reconheceu Bahia “homem como ele”. Indicou então os caminhos para eliminação da
ambiguidade e da impureza que, por meio da restauração de seu corpo masculino, o
colocaria na normalidade (Canguilhem, 2011).
No ajuste de rota de seu itinerário, Bahia ingressou no domínio dos especialistas em
intersexualidade e, a partir daquele momento, o desacreditável, que cruzava a porta do
serviço de sexualidade, passava a ser, no contato com endocrinologistas e urologistas, o
acreditável. Bahia, aquele cuja condição orgânica o colocou em suspenso, poderia, com a
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intervenção biomédica, escrever em seu corpo a marca do masculino que lhe faltava,
tornando possível a predicação pública do gênero (Cabral, 2006: 78) em seus registros civis.
A forma híbrida produzida no contexto da “sexualidade ininteligível” constituiu o
não lugar de Bahia, onde o reconhecimento demonstrava ser precário ou mesmo evasivo
(Butler, 2003:229). O ato de nomear – declarar feminino ou masculino – como argumenta
Pierre Bourdieu (2001) e também John Langshaw Austin (1990), tem o efeito de criar. E
qual o espaço criado para Bahia? O Distúrbio de Desenvolvimento Sexual explicava a zona
de exceção na qual a biomedicina o colocava mas não justificava sua manutenção nesse
local, uma vez que Bahia, ao tomar conhecimento de sua condição, criou seu próprio
espaço e definição do masculino.
A riqueza e beleza da história de Bahia reside em sua resistência. Tivesse ele
acatado sua socialização e se transformado na menina a qual foi nomeado ao nascimento
ou realizado a genitoplastia masculinizante antes de ter iniciado sua vida sexual, não teria
vivido os conflitos que lhe asseguraram a possibilidade de viver seu corpo, experimentar os
espaços sociais e definir onde e como desejaria transitar. Dessa forma, ele chegou à idade
adulta com o peso da ambiguidade genital que se transformou em uma ambiguidade social
(Bahia/Bahiana). E foi a partir de suas escolhas que buscou, em seu tempo, as ferramentas
sociomédicas para tirá-lo desse entre-lugar. A relação com os médicos, o convívio dentro
do hospital, a decisão de se afastar do atendimento e retornar tantos anos depois, é dizer, o
aprendizado sobre sua condição e seu corpo foi vivenciado por ele de maneira distinta de
tantos casos de criança intersexo (Cabral, 2005, 2006; Kessler, 2002; Dreger, 2000; Preves,
2002)44. Bahia contou com o fator tempo, crucial em matéria de assignação sexual
(Preciado, 2002:114), e retornou ao sistema de saúde, adulto e diretamente responsável
pelas decisões referentes a seu corpo, permitindo, então, uma negociação (dolorosa e com
muitas contradições) com a biomedicina e seu aparato tecnológico. Pois, a máquina
hospitalar, assim como a sociedade, necessita de identidades objetificadas e
consubstanciadas, reforçando e mesmo criando identidades para poder trabalhar e atender
ao paciente.

44

Os autores discutem a prática de assignação sexual em crianças intersexo e o drama de pessoas que tiveram
suas vidas marcadas por uma intervenção não consentida. Um caso clássico no campo da intersexualidade é o
de (John/Joan), citado por Cabral e Preves, entre outros autores.
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Dentro do hospital, ao insistir em se apresentar como Bahia, e não Bahiana como
está em seu RG e no prontuário médico, ele borrou as fronteiras, questionou a norma e
desenhou seu próprio itinerário terapêutico. A cada ato de escolha, como foi não tomar
hormônio feminino aos 12 anos, não realizar a cirurgia masculinizante aos 18 anos ou
rejeitar o atendimento psicológico aos 23 anos, ele define qual o tratamento mais adequado
para sua aflição. Bahia, ao decidir pela construção da genitália masculina “padrão”, passou
da “ilegibilidade do excepcional” para a “legibilidade tranquilizadora do regulado”
(Cabral, 2006), faltando, apenas, apagar a ambiguidade social por meio da troca de seu
nome, juridicamente. Enquanto não o fizer, seguirá com os registros médicos no feminino
e o tratamento que lhe será oferecido estará baseado na “leitura e interpretação” que cada
ator e instância farão de sua condição. O nome feminino, se não modificado, se manterá
como rastro da ambiguidade, memória do corpo inconforme.
No itinerário percorrido com Bahia, vimos que a biomedicina não é um aglomerado
único e dentro do hospital residem diferenças nos hábitos, técnicas e manejo dos corpos.
Enquanto médicos estão unificados pelo saber acerca da intersexualidade e definem como
atender e evocar Bahia, os demais atores sociais não estão, como pudemos perceber no
decorrer da etnografia. Se a máquina do hospital não é homogênea, como vimos; se as
diversas instâncias funcionam nem sempre de forma coerente e coesa; e se essas instâncias
interpelaram, diferentemente, Bahia em seu tortuoso itinerário, certo é que sua história nos
mostra o processo de reificação e um universo muito além à reificação. Apesar do
sofrimento e do incômodo de Bahia no hospital, não há como dizer se foi a máquina
hospitalar que conseguiu capturá-lo ou se, em meio a termos médicos (intersexual, p. ex.) e
dispositivos biomédicos, Bahia conseguiu reiventar-se, valendo-se das mesmas instâncias
que poderiam tê-lo capturado.
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Uma vida em segredo45: Maruái e a intersexualidade con(tes)tada

Resumo
Este artigo retrata a etnografia realizada com uma jovem atendida do Centro de Referência e
Defesa da Diversidade e que se apresenta como pessoa intersexo. Para formalizar a
identidade pela qual se reconhecia e queria ser interpelada socialmente, ela, munida de
documentos que expunham suas motivações e sustentavam seu pedido de mudança de nome
e sexo, se apresentou à Defensoria Pública de São Paulo. O que se descobriu no transcorrer
do processo foi que as declarações médicas fornecidas para respaldar seu pedido não
confirmaram sua alegada intersexualidade. É sobre seu percurso, em busca da afirmação de
uma identidade sexual dissidente e mudança de nome e sexo, que versa este artigo.
Palavras-chave: trânsito identitário, intersexo, documentos

A life in secret: Maruái and the contested intersexuality

Abstract
This article portrays the ethnography with a young person assisted by the Center of
Reference and Defense of Diversity and who presented herself as an intersex. To formalize
the identity by which she wanted to be known and socially called, she fitted with
documents that exposed her motivations and requested for name and sex change and
submitted to the Public Defender's Office in São Paulo. What was discovered in the course
of the process was that the medical statements provided to support her request did not
confirm her alleged intersexuality. This article is about her path, the process of affirmation
of a sexual dissident identity in search of name and sex change
Key words: identity in transit, intersex, documents

45

O título do artigo e a narrativa foram inspirados na obra literária “Uma vida em segredo” de Autran Dourado.
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"O segredo da verdade é o seguinte:
não existem fatos, só existem histórias."
João Ubaldo Ribeiro

Quando uma pessoa decide assumir uma nova identidade social e consubstanciá-la
em seus documentos, deve apresentar para os órgãos competentes, além de suas
motivações, elementos e evidências que sustentem seu pedido de troca de nome e sexo.
Pensando nesse processo de mudança de documentação e nos trâmites jurídicos
envolvidos, em junho de 2012, quando ainda mapeava locais para realização do trabalho de
campo, ingressei no Centro de Referência e Defesa da Diversidade (doravante, CRD), um
serviço de atendimento à população LGBTT de São Paulo. Administrado pelo grupo Pela
Vidda/SP em parceria com a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), o CRD integra a rede socioassistencial
do município. Situado na região central da cidade, no bairro da República, o CRD, por ser
um espaço de desenvolvimento social que oferece acolhida, escuta especializada e
atendimento prioritário a travestis e transexuais, profissionais do sexo, pessoas vivendo
com HIV, gays, lésbicas e bissexuais em situação de vulnerabilidade e risco social, foi
local escolhido para a realização de uma etnografia.
A investigação aconteceu entre junho de 2012 e fevereiro de 2014, por meio de
observação participante, entrevistas e acompanhamento de vida cotidiana de pessoas em
processo de troca de documentação. Na realização do trabalho de campo, a interação com
diversos interlocutores (pessoas transexuais e travestis atendidos e da equipe de
funcionários do serviço), de alguma forma envolvidos nos dilemas de obtenção de
documentos, permitiu-me conhecer, numa tarde de setembro de 2012, Maruái, uma pessoa
de vinte e três anos e que se definia por intersexo. Ela aguardava, naquela ocasião, a
conclusão do processo para alteração de nome e sexo. A partir de seus relatos e o
acompanhamento em atendimentos no CRD e na Defensoria Pública de São Paulo (de
agora em diante, Defensoria), passei a me inteirar de sua história, que me foi chamando a
atenção cada vez que descobria um pouco mais. Segundo sua narrativa e de profissionais
de saúde que a atenderam no início de seu percurso, ela teria certa variação corporal: uma
não possibilidade de, à primeira vista, determinar se sua genitália era masculina ou
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feminina, tornando-a, por conseguinte, na definição médica, uma pessoa intersexo.
Maruái46 contou-me também uma dramática história sobre sua origem indígena. Enfim, era
uma pessoa que transitava entre diversos saberes, instâncias e dispositivos – o que me fez
voltar minhas investigações para seus caminhos e trânsitos.
Passei então a acompanhá-la nesse trânsito confuso, numa busca de autodefinição e
de documentos que comprovassem seu próprio movimento. Este artigo pretende discutir
esse trânsito entre fronteiras de gênero e sexualidade na busca de documentos e descrever
como Maruái negociava com diversas formas identitárias: travesti, transexual, intersexo e
indígena. Gostaria de ressaltar, porém, que a partir do momento que adotou as definições
biomédicas e psicológicas que lhe foram apresentadas pelos profissionais de saúde, Maruái
passou a demonstrar a necessidade de categorizar e procurar uma identidade essencial
(Hall, 2006) para se situar. Vamos então acompanhar seu percurso complexo de construção
identitária (performática e biopolítica) e criação de novos espaços de localização em busca
da sustentação de sua “intersexualidade”.
No que se segue, vou percorrer esse itinerário, dividindo o texto em três sessões. Na
primeira, apresento a história de Maruái e seus referenciais, indígena e intersexo. Na
segunda, exponho seu percurso em busca de documentos que sustentem a identidade pela
qual se apresenta. Na terceira e última parte, discuto os desafios enfrentados.

Um passado indígena
Maruái me apresentou, em nosso primeiro encontro, uma narrativa sopesada mas
que percorreu toda sua vida em quinze minutos:

Minha história é bem complicada. É bem difícil, né? Uma menina que é
lá do meio do mato, onde todos os índios que nascem com outro sexo ou
com deficiência, eles matam. Jogam vivo dentro de um buraco e
enterram. Ou então eles preferem matar e queimar na fogueira. Hoje eu
ainda pergunto a mamãe: como é que ela conseguiu me esconder até os
meus catorze anos? Até nove anos, o meu Pajé já tinha me visto dentro do
rio, só que não tinha me visto nua. Então, eu fico perguntando: Mãe,
como a senhora me escondeu?

46

Maruái é o nome que a participante da pesquisa escolheu para identificá-la.
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Contou-me então que nasceu e foi criada na aldeia indígena Queruxu Mirim, no
Amazonas. Aos 14 anos de idade, sob circunstâncias a serem detalhadas mais adiante,
mudou-se da aldeia para Parintins e, em seguida, para Boa Vista, em Roraima. Discorrer
sobre a construção de sua indianidade se faz necessário, pois ainda que Maruái não
conseguisse (ou não quisesse) ser precisa em relação à sua etnia e localização da aldeia –
dizia-se tupi-guarani e vivia em uma floresta onde só se chegava de barco - são nessas
histórias que suas narrativas parecem se centrar para falar da relação com seu corpo e
identidade. Maruái conta que, logo após seu nascimento, sua mãe percebeu que ela era
“diferente”, tinha em seu corpo a marca de “outro sexo”. Uma “deficiência” que, sempre
seguindo suas narrativas e segundo as tradições de seu povo, seria sua sentença de morte.47
A mãe, então, a teria levado para a maloca e criado reclusa, por anos a fio. O pai, ao travar
conhecimento da situação e “aceitando o que havia recebido de Tupã”, foi convencido a
cuidá-la. Dessa forma, Maruái nos conta que seu ingresso em sua família e na comunidade
indígena ocorrera a partir da marca da deficiência e do segredo.
Embora genérica em demasia em alguns pontos cruciais, a narrativa de Maruái busca
oferecer detalhes sobre essa época de sua vida, que recupero aqui com algumas das ricas
minúcias que me foram contadas. Percebendo-se e sendo percebida como “diferente”,
Maruái cresceu dentro da maloca, onde engatinhava, brincava e se desenvolvia, tendo seu
corpo visto apenas por sua mãe, pai e irmãos. Sendo a oitava na sequência de nove filhos, ela
mirava-se nos corpos à sua volta e perguntava: “quem sou eu que tenho o corpo diferente?”
A mãe, segundo conta Maruái, uma experiente parteira, dizia desconhecer o que se passava
com a filha, pois “isso nunca tinha acontecido na vida”. Nas lembranças de Maruái, seus
irmãos entravam em disputa para decidir se ela era menina ou menino. As irmãs, já com o
corpo em fase de desenvolvimento afirmavam: “ela é completamente diferente, não é como
nós, não tem as coisas como a gente tem, mamãe”. Os meninos arriscavam: “Sei lá, eu acho
que ela tem as duas coisas”. E sua mãe, assumindo uma postura apaziguadora, respondia: “o
que vocês pensarem, ela é”. E assim a família foi aprendendo a lidar com a menina de corpo
diverso, ao mesmo tempo em que a ensinava a viver escondida.

47

Segundo a tradição de vários povos indígenas, se uma criança nasce com alguma deficiência física não há razões
para viver, pois a vida seria um fardo para a criança, sua família e a comunidade (Simonian, 2001; Pagliaro, 2002;
Pagliaro e Junqueira, 2007, Pagliaro et Al, 2004; Freitas, Freitas e Santos, 2005; Santos-Granero, 2011; Pagliaro et
al, 2007; Feitosa, Tardivo e Carvalho, 2006; Dal Poz, sem data, Early e Peters, 2000 e Silveira, sem data).
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Ainda que compreendesse os cuidados que deveria tomar, Maruái ansiava por
explorar o mundo à sua volta. Sempre que conseguia, driblava a vigilância da família e,
usando uma proteção de cipó e algodão de pinhão roxo48 sobre a genitália, como lhe
ensinara sua mãe, fugia na calada da noite. Em suas rememorações, numa dessas fugas, aos
nove anos de idade, teria sido avistada pelo Pajé enquanto tomava banho de rio sem, no
entanto, ser identificada. Confiando-se neste episódio, ela decidiu se arriscar mais.
Algumas vezes saia só. Outras vezes, saia para caçar com seu pai que, como dizia, ainda
que a “aceitasse” como menina, lhe transmitia conhecimentos atribuídos aos homens.
Interessante notar que Maruái relata um ocultamento difícil de imaginar em
comunidades indígenas, onde a vida tende a girar em torno da coletividade, como podemos
acompanhar em diversas etnografias, mas, ela insistia, viveu assim até os quatorzes anos
quando foi descoberta. O Pajé, tio de seu pai, ao entrar na maloca de surpresa, teria visto uma
criança que até então desconhecia. Sua mãe se antecipou em explicar que “por ser doente”
Maruái fora mantida sob severos cuidados, mas que “não se tratava de doença contagiosa” e
por isso não deviam se preocupar. O inusitado, entretanto, foi o fato do Pajé cortejar e
presentear Maruái, que escolheu para desposar. Neste ponto de sua história, ela relata que
sua mãe já tramava, há algum tempo, uma estratégia para seu afastamento “daquela aldeia”.
A alternativa pensada foi o casamento com um jovem índio de uma aldeia vizinha, Taipó,
mas a aproximação do pajé colocou seu plano em suspenso. Sem conseguir se desvencilhar
da exigência do pajé de ter a primeira noite com Maruái, sua mãe, desesperada, matou o pajé
para preservar seu segredo. Sua família, então, teve que fugir e se esconder na floresta
enquanto a avó materna realizava o registro dos netos mais novos, Maruái e o irmão, junto à
FUNAI. Como havia uma idade mínima para a saída da aldeia, a avó falseou as datas de
nascimento das crianças para torná-las maior de idade e garantir a saída de toda a família.
Por “confusão”, explicou Maruái, sua avó teria trocado o nome das crianças passando
Maruái a assumir o nome que seria de seu irmão e vice e versa. A partir daquele momento, à
Maruái foi atribuído nome e sexo masculinos e subtraída a liberdade de “ser quem quisesse”.
Pois, diferente do que sua mãe lhe havia proporcionado na infância, a saída da aldeia exigiu,
para atender às regulações do Estado, o registro oficial de um nome e sexo.
48

O pinhão-roxo é uma planta nativa da América Tropical. No Brasil, está distribuída pela região Nordeste,
Cerrado e Pantanal do Estado de Mato Grosso do Sul. É mais comumente encontrado em áreas tropicais, mas
também pode se desenvolver em regiões sub-tropicais e semi-áridas.
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Fora da aldeia, Maruái viveu em comunidades indígenas em Parintins, no
Amazonas, e Vista Alegre, Roraima, antes de sua família se fixar em Boa Vista, capital do
estado de Roraima. Ainda morava em Parintins quando ingressou na escola, aprendeu a
falar o português, começou a usar roupas e descobriu que, mesmo vestida, havia uma
marca que poderia delatar seu segredo: o nome. Maruái contou que sua mãe, ciente das
suspeitas que o nome masculino poderia levantar sobre sua identidade, conversou com os
professores e explicou, apenas, sobre o erro no momento do registro. Feitos os acordos de
sigilo, Maruái teve sua identidade protegida sob um apelido, abreviação do nome
masculino pelo qual fora registrada. Apesar de todo cuidado em ocultar seu nome e corpo,
houve, no entanto, um momento em que sentindo fortes dores abdominais, Maruái foi
sozinha em busca de atendimento médico. Sobre seu primeiro exame físico, em um posto
de saúde, relatou:
Ele (o médico) mandou tirar a roupa... Ele falou, ele insinuou... ele falou
assim: você é uma hermafrodita. E eu fiquei sem graça. Eu falei assim
que estava com dor, muita, e queria que ele passasse remédio pra tomar.
Eu acho que pelo fato dele me ver assim na hora, me ver nua, ele ficou
com curiosidade, né?

Assustada com o médico que “descobriu que [Maruái] era uma hermafrodita” e
tentou manipular seu corpo, Maruái saiu do consultório disposta a denunciar a
aproximação. E teria feito, não fosse sua mãe, temerosa que um escândalo atraísse atenção
para sua condição, a dissuadi-la. Mesmo sem respostas para sua variação corporal, Maruái
soube o nome do que lhe acometia. A solução lhe foi dada, fortuitamente, meses depois.
Maruái trocava de roupa quando Léa, uma amiga da família entrou em seu quarto. Após o
constrangimento inicial de Maruái e o susto de Léa ao vê-la nua, a amiga lhe teria dito:

Maruái, isso tem cura, isso tem como resolver! Basta você procurar o
médico pra fazer um tratamento. Você vai e você consegue fazer uma
cirurgia pra você definir quem você é de verdade.

Após esse evento, Maruái passou a cultivar a ideia de que uma cirurgia lhe definiria
o corpo e sua identidade. Já havia completado dezoito anos quando, ao se deparar com uma
notícia sobre “cirurgia para transformar transexuais em mulheres” na cidade de Manaus,
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decidiu viajar em busca de atendimento. Ao chegar à cidade, apresentou a notícia à
funcionária do posto de saúde que a encaminhou para a Universidade, local onde se
realizava o atendimento procurado. Maruái passou por consulta e foi avaliada por um
médico, como contou:
O médico que me examinou praticamente falou que ia fazer um estudo
sobre mim, que ele ia querer saber se eu era homem ou se eu era mulher,
entendeu? Então, eles iam me tratar que nem cachorro, que nem um
bicho. E aí eu peguei e falei pra ele que não, que eu não ia ser estudo de
ninguém.

As primeiras informações fornecidas pelos médicos que lhe atenderam confirmavam
uma não clareza sobre sua genitália: a verdade sobre seu sexo (Foucault, 1980) não era
aparente e deveria ser investigada. Avessa à ideia de ser alvo de estudos, Maruái não aderiu
ao tratamento nem realizou exames, afastando-se de todo e qualquer serviço de saúde.
Em busca de referências identitárias, Maruái decidiu morar em Manaus e foi,
progressivamente, se afastando da família à medida em que desenhava novos espaços de
pertencimento. Para se sustentar, começou a trabalhar em um salão de beleza e, no meio de
travestis, pessoas que também giravam em torno de questões de identidade, teve sua
feminilidade validada. Cuidada por suas colegas de trabalho, como exigiu a travesti dona
do salão, Maruái aprendeu a cortar seu cabelo, a se maquiar e trocou as roupas largas, que
a confundiam ora com uma “menina lésbica” ora com um “veado”, por roupas mais
femininas. Apesar do espaço conquistado, Maruái ainda sofria por ter sido diagnosticada
como “uma pessoa indefinida”, alguém que deveria ser “investigada” pela biomedicina.

Eu nunca me aceitei desde quando eu morava pras minhas aldeias. Eu
nunca me aceitei do jeito que eu sou, até porque eu me sentia confusa. Eu
não queria ser desse jeito, eu juro pra você. Se o Deus Tupã, como na
minha terra fala, e o Deus da Terra, como todos falam aqui, como falam
os brasileiros que são civilizados... Eu juro pra você que se eu tivesse o
dom de escolher quem era para ser, eu queria ser Maruái, mesmo.
Mulher, sem ter nascido intersexo. Ou ter sido homem com pinto e não
ter esse negócio. Ter sido uma pessoa ou outra, homem ou mulher. Não
esse negócio de ter sido uma intersexo e ser confundida com uma
transexual, entende? (...) Porque durante toda a minha vida eu fui criada
escondida, sabe, sem ter liberdade pra nada.
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A narrativa de Maruái, a partir da divisão dos espaços sociais do masculino e
feminino, do contato com a biomedicina e a valorização da marcação dos corpos dada pela
genitália, indica sua aceitação da ideia de que um “pinto faz um homem”. Mesmo tendo
convivido com travestis que viviam o feminino em corpos não cirurgiados, Maruái buscava
a resolução de sua “deficiência” por meio de correção cirúrgica. Léa, que ainda mantinha
contato com Maruái e sabia de seus planos, indicou-a então para trabalhar como babá para
um casal que estava de mudança com seus filhos para a cidade de Rio Claro, no interior de
São Paulo. A Sueli, que ofereceu emprego de doméstica a Maruái, Léa revelou a condição
da amiga e seu interesse em realizar a cirurgia. Assim, em março de 2010, Maruái saiu de
Manaus em busca de um lugar onde pudesse escrever uma nova história, realizar a cirurgia
sem ter sua identidade questionada.
O que Maruái não poderia era imaginar o interesse e as investidas do marido de
Sueli. Constrangida e sem ter a quem recorrer, Maruái relatou ter ficado isolada até que, ao
sofrer nova tentativa de violência sexual, reagiu com gritos que atraíram a atenção para a
casa. Com a chegada de vizinhos e da polícia, foi retirada da casa e levada para a
delegacia.

Eu não sabia o que estava acontecendo ali. Depois que eu descobri que os
homens têm curiosidade e eles iam ter curiosidade pela minha vida, por
eu ser uma índia e nunca viram índia ser intersexo49.

Como veremos adiante, havia algo nas narrativas de sobrevivência que eu não
conseguia alcançar. E, além de alvo de investigação médica, Maruái passou a se perceber,
também, como objeto de desejo por seu exotismo. Sua necessidade de ajuste corporal se
fazia cada vez mais premente e São Paulo tornou-se seu destino, lugar onde imaginava
realizar seu sonho de definição corporal.

49

A ocorrência de variação corporal, pela ambiguidade genital, em grupos indígenas encontra-se
documentada na literatura nacional em dois registros: entre indígenas do rio Curupi, no Amapá (Vieira Filho,
1981) e entre os suruwahá, no Amazonas (Feitosa et al 2010). Descobertos “tardiamente” e com a
intervenção “do homem branco”, ambos os casos foram estudados e receberam tratamento médico para a
correção corporal.
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Maruái e a busca pela correção corporal
Em abril de 2010, com 21 anos recém-completos, Maruái chegou ao terminal
rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Sem dinheiro e conhecidos na cidade, procurou o
serviço social da rodoviária. Após atendimento foi direcionada para um albergue social
(Portal do Futuro), onde conseguiu vaga fixa para residir por três meses. Ao chegar ao
albergue, fez seu registro de entrada sem apresentar documentos, pois alegou haver sido
roubada e, por esta razão, não portava identificação alguma. Em seus primeiros dias na
cidade utilizava seu tempo livre à procura de trabalho e participava de atividades
oferecidas no Portal. Daqueles dias, a atividade mais marcante, e digna de ser lembrada, foi
uma palestra sobre prevenção de DST/AIDS coordenada por uma funcionária do CRD.
Tania, palestrante e assistente social, se apresentou como natural do Amazonas e
transexual. Foi naquele momento, como contou Maruái, que encontrou uma referência de
cuidado em São Paulo, uma conterrânea que ao se apresentar como transexual criou a
possibilidade de aproximação, pois, como diria Nadia Pino (2007), as duas eram
representantes das “minorias corporais”. Motivada pelo primeiro contato com a assistente
social, Maruái, guardou o panfleto distribuído na palestra e seguindo o endereço indicado,
dias depois compareceu ao CRD.
Ao chegar ao CRD, em Maio de 2010, Maruái pediu para falar com Tania. Neste
encontro, agora direcionado para sua demanda de atendimento, Maruái, como relatou, não
foi aceita, à priori, como uma possível usuária do serviço. Tania a teria “identificado” como
mulher. Ante a negativa a seu atendimento, Maruái incitou: “O que você acha que eu sou?”
O reconhecimento como mulher cisgênero, apesar de ser o que buscava, naquele momento,
precisava ser desconstruído para explicar sua chegada e pedido de atenção ao CRD. Maruái
contou, então, sobre seu conflito, sua diferença corporal e desejo de correção cirúrgica.
Percebendo que poderia integrá-la aos atendimentos do CRD, Tania pediu os documentos
para preenchimento de ficha de registro. Maruái, que no ingresso no albergue os havia
omitido, pois constava seu nome masculino, os apresentou prontamente a Tania. Usando seu
nome feminino (social) e identificando-se como intersexo, Maruái foi inscrita no serviço. No
preenchimento da ficha, entretanto, foi necessário criar um novo campo para contemplar a
informação por ela fornecida, pois o serviço, referência no atendimento de travestis e
transexuais, não havia, até aquele momento, atendido pessoa com tal identificação.
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Privilegiando a integração de seus atendidos, o CRD promove rodas de conversa,
práticas corporais e atividades profissionalizantes conduzidas por educadores e divididas
em três grupos: 1) projeto de vida, ponto de leitura e cineclube, onde os participantes eram
convidados a expor suas dúvidas, projetos pessoais e pontos de vista acerca do material
apresentado, fosse um tópico para discussão, um texto ou filme; 2) oficina de teatro, dança
e yoga e 3) Oficina de corte e costura, discotecagem, cabelereiro, maquiagem e
customização de sacolas, arte em garrafas pet e design de glicerina. Pois, um dos objetivos
do CRD é prover à população atendida o fortalecimento e resgate da cidadania. Além das
atividades mencionadas, o CRD oferece também atendimentos individuais (com psicólogos
e assistentes sociais) e fornece orientação sobre sexo seguro e prevenção de DST´s, com
distribuição gratuita de kits com gel e preservativos.
Dentre as atividades mencionadas, Maruái participava da oficina de Projeto de
Vida. Ainda que estivesse integrada ao serviço, deixava vir à tona sua principal tensão com
o CRD: ela se recusava a ser tratada como transexual ou travesti. Alegando não ser igual às
demais atendidas, em suas palavras, “pelo fato de ter as duas coisas (genitália) que tem”,
colocava-se em lugar isolado e, por vezes, privilegiava atividades não verbais, como dança
ou yoga, onde pouco ou nada contava de si. Quando precisava desabafar, solicitava
atendimentos individuais com a assistente social. Essa relação, que lhe era tão cara no
início, com o tempo tornou-se desconfortável e Maruái rejeitava as orientações que lhe
eram dadas, mesmo que fossem respostas às duvidas que apresentava. Maruái se dizia
virgem quando chegou ao CRD e teria iniciado sua vida sexual com um rapaz que
conheceu naquele espaço. Ele, também atendido, acreditava que ela fosse uma travesti e
teria se surpreendido com sua genitália “diferente”. Depois da vergonha que relata ter
vivido com o namorado, decidiu manter sua genitália sempre coberta e não a utilizava na
relação sexual. Ao compartilhar o ocorrido e, dada a descrição que fazia de seu corpo Maruái dizia que “tinha as duas coisas”, dois órgãos que “funcionavam” ainda que não
tivesse ereção - a assistente social lhe teria orientado a informar seus parceiros sexuais
acerca da diferença corporal existente. Maruái, que recebeu essa sugestão como uma
comparação com travestis e transexuais, se exaltou:
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Olha, eu não sou travesti. Eu não sou transexual. Eu sou uma intersexo.
Eu sou uma mulher! Olha bem pra mim. Eu já nasci desse jeito, já nasci
com o corpo feminino. Eu não precisei tomar hormônio nenhum, pra tá
sendo que nem você, Tania! Você não! Pra chegar hoje como uma mulher
teve que fazer cirurgia plástica no nariz, teve que colocar silicone nos
seios, no peito, na mama, no bumbum. Teve que fazer um monte de coisa
pra alterar (o corpo).

Ao se apresentar como uma pessoa que não precisa do uso de próteses para afirmarse mulher, Maruái nos dá sua definição de intersexualidade, ao mesmo tempo em que
também localiza as travestis e transexuais. Ainda que seguisse em busca da cirurgia de
correção genital, para Maruái, a necessidade de “alterar o corpo” era do Outro.
Diferentemente das definições biomédicas50 que demarcam claramente (biológica e
psicologicamente) os limites da travestilidade, transexualidade e intersexualidade, na
ontologia de Maruái o “devir mulher” (Deleuze, 1997) é para todas, mas ela já havia
nascido mulher. Seu problema era de correção de algo já dado. Essa correção, essa
pequena falha, a conduzia também a movimentar-se. Um movimentar-se que exigiria dela
um menor investimento que às travestis e transexuais por, como ela insistia, já ter “nascido
daquele jeito.” Era como se acreditasse que em sua genitália estivesse naturalmente dada a
possibilidade do “devir vagina” (Preciado, 2002). A coexistência potencial dos dois sexos
no interior de sua genitália fazia de si uma “hermafrodita”, como disse o primeiro médico
que a atendeu em Parintins. A consulta a um segundo médico, em Manaus, dizia que
seriam necessárias investigações para definir seu sexo. Mas Maruái não queria investigar,
ela queria apenas que a biomedicina atuasse e lhe desse a genitália feminina.
Apesar de estabelecer suas fronteiras de diferenciação de travestis e transexuais e
definir o que dava coerência e sustentação a sua identidade intersexo, Maruái, mesmo
relutante em se misturar às demais atendidas do CRD, seguiu participando das atividades

50

A princípio o que diferencia a categoria transexual e travesti é o desejo de fazer a cirurgia de redesignação
sexual (transexual) ou o não desejo (travestis), porém isso não é consenso e essa explicação não alcança todas
as tensões e contradições vividas. A diferenciação entre as categorias "travesti" e "transexual" também é
marcada pelo protagonismo médico psiquiátrico (Bento, 2006; Pelúcio, 2007; Leite Jr., 2008; Barbosa, 2010)
que sustenta o binarismo de gênero e define: - travestis: pessoas que fazem o uso de roupas e técnicas de
modificações corporais (próteses, hormônios) para se parecer com o sexo oposto, sem, no entanto, efetuar
cirurgia para alteração da genitália. – transexuais: pessoas “portadoras de uma síndrome complexa”,
caracterizada pela convicção intensa de ser de um sexo diferente do biológico. A transexualidade está
descrita no DSM-V como “Disforia de Gênero” e no CID-10 como “Transtorno da Identidade Sexual”.
Diferencia-se da intersexualidade ou síndromes genéticas e endócrinas por não haver deficiências orgânicas.
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oferecidas. Foi justamente sua inserção no serviço e convivência com estas pessoas que
garantiu seu encaminhamento no mesmo mês que chegou ao CRD, maio de 2010, para o
Ambulatório de Saúde Integral de Travestis e Transexuais51 (doravante, ATT). No ATT,
serviço integrante da rede de atenção à população LGBT da cidade de São Paulo, Maruái,
segundo os termos do protocolo de atendimento clínico52, foi inserida em um ambiente de
cuidado a “qualquer pessoa que se encontra em desacordo psíquico com o seu sexo
biológico e o sentimento de pertencimento ao sexo oposto ao do nascimento”. Em um
duplo movimento especular, ela era posicionada e se posicionava de acordo com os
campos sociais nos quais atuava. Sua formação e transformação se davam, continuamente,
em relação às formas pelas quais era representada ou interpelada (Hall, 2006) nos espaços
onde circulava. Maruái era, a cada etapa de sua trajetória, ensinada a lidar com
expectativas, suposições e restrições que envolviam sua identidade intersexo e as regras de
funcionamento dos campos sociais por onde transitava.
Confiante de estar mais próxima de ter o corpo desejado, Maruái seguiu o protocolo
de atendimento do ATT realizando consultas médicas, psiquiátricas, psicológicas e exames
laboratoriais. Por orientação médica, começou a tomar hormônios para “completar o que
falta de feminino e cobrir todo o masculino”, conforme dizia. Durante o acompanhamento
de saúde, foi informada pela psicóloga do ambulatório, responsável por seu
acompanhamento psicoterapêutico semanal, sobre a possibilidade de mudança de nome e
retificação de sua documentação. Maruái, que não sabia ser permitido mudar seus
registros, vibrou com a possibilidade de ser, em suas palavras, uma “mulher completa”,
aquela que desejava ser, com nome e corpo concordantes com as normas estético-corporais
do feminino. Essa informação, assim como a prescrição de hormônios, teve forte efeito em
sua subjetividade e Maruái afirmava, cada vez mais, ser uma intersexo que necessitava
correção cirúrgica de seu corpo para eliminar “as marcas do masculino”.
Com a rede de cuidados mais ou menos montada, emprego e moradia fixos, Maruái,
aos poucos, circulava mais tranquilamente pela cidade. Mantinha, entretanto, seu jeito
desconfiado e reservado, evitando revelar seu nome de registro, pois dizia ser confundida
51

Uma descrição detalhada acerca da atuação do Ambulatório pode ser encontrada em Anibal Guimarães (2013).
Documento disponível eletronicamente no link:
http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=8913
52
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com uma travesti todas as vezes que descobriam seu nome masculino. Assim, esquivava-se
de contatos sociais mais próximos, principalmente contatos íntimos, e não falava de sua
condição com pessoas que não estivessem diretamente ligadas a seus espaços de apoio e
atendimento: CRD, ATT e Defensoria Pública.

O processo de mudança de nome
A partir da sugestão da psicóloga do ATT e com a orientação da assistente social do
CRD, Maruái, que teve na multiplicidade de nomes próprios a marca de seu processo de
desidentificação e afastamento progressivo do masculino53, foi em busca de tornar oficial o
nome que adotou em seu processo de “subjetivação dissidente” (Preciado, 2014). Como o
CRD naquele momento não realizava consultoria jurídica, que passou a oferecer apenas no
ano de 2013, Maruái foi encaminhada diretamente para Defensoria Pública do bairro da
Liberdade. Após ser atendida por um funcionário que lhe forneceu uma lista com os
documentos necessários para a mudança de nome nos registros civis, Maruái investiu
vários meses do ano de 2011 para obter, em cartórios e serviços públicos, os documentos54
requeridos. Cumpridas as exigências mínimas, Maruái se dedicou à busca de “documentos
extras” indicados no final da lista da Defensoria. De acordo com a orientação recebida,
estes documentos seriam importantes para a sustentação de seu pedido, a saber:

Laudo endocrinológico que demonstre que houve terapia hormonal e que
os níveis hormonais estejam compatíveis com os do sexo desejado;
documentos que possua com nome desejado. Cartão do SUS, plano de
saúde, crachás utilizados em eventos, carteira de clube, etc; fotos que
comprovem que a pessoa transexual se veste e se comporta socialmente
como se fosse do sexo desejado. O ideal é que haja uma diversidade de
fotos onde fique demonstrada a postura de acordo com o sexo desejado
desde criança até a atualidade; cartas dos pais reconhecendo a
transexualidade do filho(a) e dizendo expressamente que concordam com
a alteração; em sendo heterossexual, carta do companheiro (a) ou
53

Antes de chegar ao nome feminino pelo qual hoje se apresenta, Maruái usou outro nome, que derivou do apelido
do nome masculino de seu registro.
54
A lista de documentos necessários é, a saber: cópia de certidão de nascimento autenticada, cópia de RG (frente e
verso), cópia do CPF, cópia de distribuição Cível Estadual, certidão de distribuição criminal Estadual, certidão de
distribuição da justiça eleitora, certidão de distribuição da justiça militar, certidão de distribuição da justiça do
trabalho, certidão de distribuição cível, fiscal, criminal e dos juizados especiais adjuntos da justiça federal,
certidões negativas de protestos dos cartórios da comarca onde reside, laudo psicológico ou psiquiátrico que
comprove a transexualidade com a indicação do Código Internacional de Doenças (CID-10/F64.0).
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namorado (a) onde este relate que vive como um heterossexual comum;
testemunhas que possam assegurar que a pessoa sempre se portou como
sendo do sexo desejado; testemunhas que comprovem que o nome
desejado sempre foi utilizado pela pessoa transexual.

Para estas últimas solicitações, Maruái precisou recorrer à sua mãe a quem pediu
uma carta contando sua história. Nesse ponto, surge um novo e intrigante elemento. Se
Maruái e sua família viveram em uma aldeia afastada, praticamente isolados até seus
quatorze anos, e o português não é sua primeira língua, quem teria escrito a carta por sua
mãe? Seu segredo começava a ser compartilhado para garantir a desejada mudança em
seus registros? O fato é que seu pedido de mudança de nome e sexo deveria ser
acompanhado de provas de que havia estabilizado em uma identidade sexual e as pessoas
com quem convivia estavam de acordo com sua decisão. Nesse processo, o Estado se
apresentava para regular e frear seu trânsito identitário e exigia a construção de uma
identidade fixa para poder dialogar. Diante da inexistência de uma rede familiar próxima e
de amizade a quem confiasse seu segredo, Maruái obteve também a colaboração da
assistente social e da psicóloga do CRD. As profissionais do serviço serviram de
testemunhas e auxiliaram na montagem do “dossiê” a ser apresentado à Defensoria para
atender às demandas do Estado. Uma vez reunido todo o material e realizada a entrega,
cabia apenas esperar notícias sobre o andamento do processo.
Inquieta e receosa, de tempos em tempos, Maruái ia até à Defensoria Pública realizar
consultas sobre o estágio em que se encontrava sua solicitação. As visitas constantes e a
regularidade de atendimento com o mesmo funcionário fizeram dela uma pessoa conhecida.
Em uma dessas consultas, em Novembro de 2012 eu a acompanhei e recebemos a
informação de que seu pedido havia sido julgado procedente. O Juiz havia determinado a
mudança de nome e encaminhado carta precatória para o Estado do Amazonas, que deveria
realizar a mudança no registro de nascimento. Na ocasião, ao folhear o processo, percebemos
que todos os documentos anexados, os laudos psiquiátricos e psicológicos fornecidos pelo
ATT, se referiam a Maruái como transexual. Ainda que ela se apresentasse como intersexo,
nenhuma menção à sua alegada intersexualidade havia sido feita. Eu reagi com surpresa, pois
o processo, tal como conduzido, indicava ao Estado que Maruái era uma pessoa transexual
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que solicitava a mudança de registro55. Os funcionários que nos atenderam justificaram que,
por se tratar de um “Juiz pró-causa”, um magistrado conhecedor e apoiador das questões
transexuais, aquela deveria ter sido uma “estratégia de condução do processo” que mostrouse satisfatória, pois o pedido de mudança de nome foi julgado procedente em setembro de
2012, seis meses após solicitação.
Enquanto os funcionários da Defensoria baseavam seus argumentos em uma
padronização processual, Maruái justificava a “estratégia” como um compromisso de
confidencialidade, de manutenção de seu segredo. “Ele (um funcionário da Defensoria)
disse que todo o meu processo ia ficar em sigilo, que ninguém ia saber referente à minha
pessoa, à minha vida. Entendeu?” e, diante dos funcionários que nos atendiam, completou:
“Eu lembro também que a Doutora Elci (psicóloga do ambulatório) falou pra mim que
apesar de eu ser uma intersexo, ia ficar tudo em sigilo”.
Se fora dos espaços de atendimento social, médico e jurídico, Maruái optava por
não se explicar e viver em segredo, naquele momento pareceu-lhe importante me
convencer de sua verdade, afinal, o que viemos a descobrir juntas foi que a transexualidade
que ela tentava afastar de si, ao ser afirmada pelos laudos médico e psicológico, havia se
tornado oficialmente parte constitutiva de sua identidade. Ainda que eu centrasse minha
atenção à sua narrativa e buscasse não ser mais um dos atores que reproduzem as rígidas
margens de categorização de pessoas e corpos, para ela convencer-me era convencer-se.
Sua insistência me fez compreender que eu era parte da rede de sustentação de sua
identidade intersexo. Maruái, não querendo negar a identidade que apresentara até aquele
momento, insistiu em buscar provas para, como diriam Stuart Hall (2000) e Charles Taylor
(1994), não se sujeitar ao “mecanismo de falso reconhecimento.” De imediato, deu-me a
cópia de uma consulta processual realizada em setembro de 2012. No documento era
perceptível que Maruái havia rasurado seu nome de registro e deixara à mostra apenas seu
novo nome. Havia também outra rasura na qual o termo “índia”, escrito à mão, substituía
“transexuais”. Maruái deixava claro como queria ser reconhecida: uma indígena intersexo.
Percebendo que aquele documento não mencionava sua intersexualidade, prometeu: “Eu

55

Sobre mudança de registro de pessoas intersexo ver Barros (1990), Chaves (1994), Formica (2011) e Fraser
e Lima (2012).
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vou pedir para a Elci (psicóloga) o laudo aonde tá aquele negócio comprovando que eu sou
uma intersexo”.
Como os processos identitários não são elaborados isoladamente, mas negociados
durante toda a vida, a preservação da identidade de Maruái dependia vitalmente de suas
relações dialógicas (Taylor, 1994), com o CRD, com a biotecnologia e o aparato médicohospitalar, com as psicólogas, com o Estado e, naquele momento, comigo. Na semana
seguinte, quando voltamos a nos encontrar no CRD, Maruái comentou que havia
reivindicado a mudança no processo para registrar “o que ela é” e, da Defensoria, teria
recebido resposta:

Ele (o assistente da defensoria) me ligou falando que ia colocar o
processo como intersexo porque é o que eu sou. Então, ele ia falar, mudar
lá no prontuário meu intersexo. Colocar intersexo pra agilizar, mais
rápido, o processo, né? Mas como ele falou: seria o mesmo, mas como eu
briguei, questionei...

Na fala de Maruái, a instâncias médicas e jurídicas se misturam, como evidencia o
uso intercalado dos termos “processo” e “prontuário”. Seu pedido para as duas instâncias é
que não haja questionamento sobre sua condição e lhe seja conferido o novo nome. Mas, já
tendo sido o requerimento de mudança do registro civil julgado procedente, alterações no
processo não seriam possíveis. Contrariamente ao que dizia Maruái, restava-lhe apenas
aguardar a emissão de nova certidão de nascimento.
No final de janeiro de 2013, Maruái recebeu notificação para comparecer à
Defensoria. Para sua surpresa, foi-lhe entregue seu novo registro de nascimento com o
nome feminino pelo qual tanto lutou. Entusiasmada com aquele documento, segurando-o
com as mãos firmes diante da face, prosseguiu a leitura como que maravilhada a cada
linha, sopesando cada letra. Subitamente, paralisou. Seu rosto outrora reverberando alegria,
tomou uma tez sisuda, preocupada. Ela fora tomada pela decepção no momento em que se
deparou com a informação: “sexo: Masculino”. Ela, que até então se apresentava como
mulher e tinha nos documentos oficiais o registro de uma masculinidade que contestava
(nome e sexo), a partir daquele momento passou a ter nome e sexo discordantes. O Estado,
apoiado nas informações biomédicas, imprimiu no registro de Maruái o cruzamento das
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fronteiras sexuais. A ambiguidade que ela dizia haver em seu corpo, e tentava
desesperadamente eliminar, ficara marcada em seu registro de nascimento. Maruái se
convertia, oficialmente, em produto de uma tecnologia biopolítica, pois deveria passar pelo
ajuste de seu órgão sexual para, uma vez produzida coerência em seu corpo, obter o direito
a ter refletida essa mesma coerência em seus documentos.
Por não existir no Brasil uma lei de identidade de gênero56 há uma diversidade de
condutas nos processos de mudança de registro57. Segundo a advogada do CRD que, desde
agosto de 2013, orienta e encaminha os atendidos com interesse na mudança de registros
civis para o Grupo de Estudos em Direito e Sexualidade da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo (GEDS), são conduzidos dois processos separados: mudança de
prenome e mudança de sexo. Sabendo-se que o processo de retificação de nome é mais
célere, ela explica ao requerente que primeiro será solicitada a mudança de nome e, após a
realização da cirurgia, mediante a entrega de laudo médico, se dará seguimento ao
processo de mudança de sexo. Há, no entanto, como afirmou a advogada, “alguns poucos
juízes que julgam procedente o pedido de mudança de sexo mediante a apresentação de
provas de que a pessoa está em acompanhamento médico com vistas à cirurgia”.58
Segundo Maíra Diniz, ex-coordenadora do Núcleo Especializado no Combate à
Discriminação, Racismo e Preconceito da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em
entrevista realizada em Setembro de 2012, a negativa à mudança de sexo sem cirurgia
ocorre, pois o Estado toma por base a “garantia da segurança jurídica das relações negociais
e a prevenção do erro contra a pessoa”, por isso a exigência de tantos documentos e certidões
56

O projeto de lei PL 5002/2013 proposto em 20/02/2013, conhecido como Lei João Nery, pretende facilitar
o processo de troca de nome e prevê mudança gratuita de registro; manutenção dos números de identificação
(como número de RG e CPF), não menção ou qualquer referência, nos novos registros, às identidades
anteriores ou ao uso da Lei; não publicização da mudança realizada; permissão a toda pessoa maior de 18 aos
e capaz a requerer intervenções cirúrgicas de mudança de sexo, sem exigir análises ou tratamentos
psicológicos, tampouco autorização judicial. O PL aguarda, desde 27/02/2014, a designação de relator na
Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM).
57
Em Apelação Cível nº 0013986-23.2013.8.19.0208 de março de 2014, o desembargador Edson Aguiar
Vasconcelos acolheu o recurso de apelação de transexual que teve seu pedido de mudança de nome e sexo
negado, em primeira instância, na cidade do Rio de Janeiro. Com base no entendimento de que “condicionar
a mudança de sexo no registro civil seria limitar a liberdade desejada pela transexual a uma lógica formal que
inviabiliza sua realização como ser humano”, por unanimidade, a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro reformou sentença para dar provimento ao recurso da transexual considerando seu não desejo a se
submeter à cirurgia. http://s.conjur.com.br/dl/alteracao-nome-nao-condicionada-mudanca.pdf
58
A advogada disse saber de apenas um caso, na cidade de São Paulo no qual a requerente, uma conhecida
militante transexual obteve mudança de nome e sexo sem a realização da cirurgia. Entretanto, desconhece os
fundamentos jurídicos do processo, pois não teve acesso aos autos.

82
Artigo 3 – Uma vida em segredo: Maruái e a intersexualidade con(tes)tada

atestando que não há processos, dívidas ou crimes vinculados à pessoa que deseja mudar o
nome. E conclui “infelizmente, nosso Direito ainda se regula muito pelas questões
biológicas”, o que demanda a apresentação de laudos e perícia médica. Para Diniz, o sexo
biológico deveria ser desvinculado do sexo jurídico (Diniz, 2001) para, conforme afirmou na
entrevista, “desconstruir algumas falácias de que a mudança do nome e sexo tem prejuízo
para o Direito e para as relações negociais dos contratos”.
No caso de Maruái, como lhe foi explicado no momento em que recebeu o novo
registro, somente após a realização da cirurgia poderá ser realizada a mudança de seu sexo
jurídico59. Assim, a cirurgia que antes era um desejo, uma busca pessoal, passou a ser
mandatória para que o Estado reconheça sua identidade feminina. Depois deste episódio,
que foi o ponto de inflexão em nossa relação, ficou claro que Maruái havia sido incluída no
processo transexualizador e que, por isso, seu atendimento se mantinha no ATT60. Como
sua presença no CRD tornou-se esporádica – e se fazia para alguns atendimentos
individuais e, prioritariamente, para obtenção de vale transporte para garantir seu
comparecimento aos atendimentos de saúde -, nossos contatos se resumiram a um último
encontro em Março de 2013 e algumas poucas conversas telefônicas ao longo do ano.
Naquele encontro, ela comentou que estava às voltas com a emissão de um novo
documento de identidade (R.G) e já havia sido incluída na lista de candidatos a cirurgia61
no Hospital das Clínicas.

O segredo
Essa história, com suas idas e voltas dramáticas, com início em uma aldeia e
ameaça de infanticídio fora contada em traços gerais que, às vezes de tão genéricos,
lembram as narrativas fantásticas e conduzem às perguntas: O que Maruái esconde? Por
que uma história com tanto volteio para falar da infância? E a que se deveu a escolha de
um marcador identitário tão forte quanto o indígena para falar de si mesma? O que quero
59

Dentro do processo transexualizador, a cirurgia somente é indicada em casos em que, após o diagnóstico
diferencial, não se identifica a presença de outras “patologias”. Assegurada a correta indicação terapêutica, se
oferece aos transexuais a possibilidade do uso de tecnologias cirúrgicas, para a realização da mudança de sexo.
60
Em junho de 2014 realizei consulta ao ATT sobre o público atendido e qual seria o procedimento caso fosse
identificada condição intersexual. A funcionária consultada informou que o paciente seria encaminhado para um
serviço especializado, a Endocrinologia do Hospital das Clínicas da FMUSP.
61
Em informação obtida no CRD, em agosto de 2014, devido à longa fila de espera dos candidatos ao processo
transexualizador, estima-se que Maruái realize a cirurgia no ano de 2017.
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ressaltar, no entanto, não é a inveracidade de sua narrativa, mas, sobretudo, o lugar de
deslocamento e reconfiguração no qual Maruái se colocou. Deslocamento este que era
calcado em torno de algo que se evitava ou se escondia: a vida de Maruái parecia girar ao
redor do segredo.
No começo de sua história, ao falar de seu nascimento em uma aldeia, apresenta-se
como aquela que deve ser ocultada para a preservação de sua vida e da família. A primeira
leitura da genitália, feita por sua mãe, a teria relacionado à ambiguidade e configurado seu
corpo como desviante, aquele cujo significado atribuído não se ajustava ao ideal de
feminino (e tampouco ao masculino).
Em busca de espaços possíveis para sobrevivência, sua família, sempre segundo sua
narrativa, saiu da aldeia. Entretanto, ao chegar ao mundo “dos brasileiros” e entrar em
contato com os dispositivos do Estado, Maruái passou a ser, juridicamente, um homem.
Assim, o ocultamento de seu nome e corpo, tática utilizada por sua família para a
manutenção do segredo, foi também assimilado por ela62. E Maruái seguiu esquivando-se,
escondendo-se, afastando-se de pessoas e lugares que a colocassem em risco.
Ao chegar no CRD, pela primeira vez quebrou o silêncio e, em busca de ajuda,
compartilhou seu segredo, apresentou-se. As perguntas que se seguiram, no entanto,
pareceram incômodas e, à medida que eram mais diretas, Maruái desviava e fornecia
indicações pouco precisas. Muitas de suas afirmações e referências acerca de sua origem
indígena eram dispersas e inconclusivas, impossibilitando especificar a localização de sua
etnia e aldeia. A “etnia Tupi Guarani” a qual ela se referia, me orientava ao tronco linguístico
e não grupo étnico. A aldeia “Queruxu Mirim” que detinha a aldeia “Taipó” e se encontrava
próxima à região de Parintins, não consegui localizar. As referências geográficas fornecidas
(Vista Alegre, Boa Vista) conduziam a comunidades da etnia macuxi com as quais afirmou
que apenas conviveu, mas “não sendo uma deles”. Diante de uma vasta gama de povos e
tradições distintas, a história de Maruái parecia cada vez mais intrigante63.
62

Sobre vergonha e segredo, ver Preves (2003), Cabral (2003) e Greenberg (2012).
O nome indígena, pelo qual se apresenta, é um bom exemplo desta confluência referencial. A descendência
tupi-guarani por ela apresentada não aparece em seu nome. Maruái é ao mesmo tempo: nome de uma
comunidade em Paracaima, Roraima, região que faz fronteira com a Venezuela, onde residem índios macuxi,
maiogong, wapixana e taurepang; nome de uma resina que é utilizada pelos taurepang (povo de língua karib)
para defumar as crianças e/ou membros vítimas de espanto. E nome de um grupo na comunidade Tabalascada,
município Cantá, Roraima onde residem indígenas da etnia Macuxi e wapixana.
63
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A narrativa de fatos que ora exagera nos detalhes, ora apresenta-se imprecisa na
informação acerca da localização de sua aldeia, assemelha-se a uma forma sofisticada de
manter o sigilo sobre sua história (Colaço, 2012). Se toda invenção é uma ruptura de
normas, de regras e hábitos, uma maneira de resistir ou reconstruir as formas de
subjetivação sexopolíticas (Fugitivas del desierto, 2009), Maruái, ao narrar sua origem em
uma narrativa fantástica, cheia de segredos inalcançáveis, encontrou a solução para afastarse progressivamente da abjeção. Os discursos “habitam corpos”, se “acomodam em
corpos” (Butler em entrevista a Prins & Meijer, 2002) e por isso, Maruái, nos conduziu a
uma temporalidade e espaços nos quais os significados atribuídos a seu corpo eram da
intersexualidade. Era como se, para além da apreensão do discurso biomédico, houvesse
também compreendido a principal característica da condição intersexual: a manutenção do
segredo.
Na medida em que, desde seu primeiro contato com médicos e, depois, ao fazer
parte do grupo de atendidos do CRD e do ATT demonstrou reconhecer a existência de um
“outro”, travesti e transexual, que a constituía na/pela diferença (Silva, 2000; Bhabha,
1994, Rapisardi, 2003), Maruái foi firmando-se uma intersexo. Sua construção identitária
foi resultado de um processo de atribuição de significados culturais, mas também de
inovação (Butler, 2008). O corpo ambíguo, tornado argumento e personagem principal de
sua história (Preciado, 2009), assim como o “erro” no registro de seu nome (e sexo) e data
de nascimento, foram confusões ou ficções performativas fundantes que interpretou,
organizou de novo e reproduziu, a sua maneira. O afastamento das travestis e transexuais
por meio da afirmação de uma variação física, “eu não sou igual a elas” foi de fundamental
importância para apoiar o que veio a se constituir uma poderosa estratégia política de
cultivo de sua identidade intersexual e criação de um espaço exclusivo e diferenciado
(Silva, 2000). Na aldeia, no salão de beleza, no CRD, no ATT e na Defensoria Pública,
Maruái aprendeu a lidar com as contradições e dilemas de pessoas, como ela, tomadas por
instáveis, transitórias e ambíguas. A notícia de que seu nome e sexo poderiam ser mudados
juridicamente veio quando já havia incorporado à sua performance as definições
biopolíticas utilizadas pelo serviço de atendimento de saúde. Estratégia que, no entanto,
sucumbiu no momento em que foi capturada pelo Estado e suas operações de verificação e
fixação de identidade, pois, apesar da alegada marca em seu corpo, o único dispositivo
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“autorizado” a afirmar (ou questionar) sua “real” identidade, o ATT, atestou uma
transexualidade da qual ela tentava escapar, repetida e insistentemente. Não haveria, assim,
aos olhos dos especialistas, marca de variação corporal ou elemento que dificultasse a
definição de seu sexo. As normas regulatórias tentam lhe indicar, o tempo todo, os limites
da legitimidade, da moralidade e da coerência. É como se, simbolicamente, apagassem as
marcas de seu corpo, mas não de sua história, pois Maruái insiste: “se não tivesse nascido
assim, seria mais fácil viver (...) sem ter que depender de cirurgia, de medicina, de questão
de querer mudar o meu nome”.
A alteração parcial de seus registros colocou Maruái em novo lugar de crise, pois a
correlação nome e sexo que ela supunha fixa, coerente e estável foi deslocada para o
campo da dúvida e da incerteza (Mercer, 1990). Seu nome feminino, aquele que havia
escolhido e pelo qual se apresentava socialmente, “signo intencional e hiperbólico de sua
identidade político-sexual”, uma “arma queer indígena” (Preciado, 2014) foi aceito pelo
Estado. Seu sexo, no entanto, ficou à margem e apenas será integrado a seu registro civil
depois que se ajustar à norma, se adequar ao binarismo de gênero, à matemática dos
corpos, regulada pela biomedicina que normatiza genitálias. Somente a partir deste
momento poderá, finalmente, acumular mais “capital de gênero” (Bento, 2006), e adentrar
aos limites e possibilidades anexados aos domínios do saber-fazer da medicina e do direito
(Ventura, 2010).
A trajetória de Maruái nos ensina que quem somos ou escolhemos ser é sempre
uma determinação feita para nos localizar no espaço social. Enquanto alguns sujeitos
reafirmam as normas e localizações, outros escapam, esforçando-se para, em certas
condições de liberdade, definir uma localização onde antes não havia uma (Lemert, 2000).
Desta forma, não há como pensar seu corpo fora do contexto emaranhado que o produziu.
Descontextualizá-lo seria proceder um tipo de violência epistemológica e retirar aquilo que
lhe é mais valioso, desprezando sua narrativa e forma de agir (Pereira, 2014), tal como fez
a biomedicina ao definir a obrigatoriedade em se restabelecer a relação original entre sexo,
gênero e sexualidade. Ao escolher transitar por identidades étnicas e sexuais Maruái fez
desta, antes de uma narrativa sobre identidades, uma narrativa sobre o trânsito, o
deslocamento e o devir.
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A questão, como dizia, não é a inveracidade da história de Maruái, mas o segredo
como forma de lidar com os dilemas identitários, o segredo como forma de lidar com a
abjeção, o segredo como forma de construir-se na lida cotidiana com as interpelações do
Estado, do serviço de saúde, destes dispositivos que querem construir corpos normais. Se o
segredo como procedimento narrativo me impediu de compreender muita coisa, ele me
contou também, paradoxalmente, as formas inventivas que Maruái utilizava para viver.
Afinal, como ela me disse certa vez: “eu não sou assim de ficar falando da minha vida pra
ninguém.”
Diferentemente do que aconteceu a Marcel Griaule (1966) com os Dogon ou de
Fredrik Barth (1975) com os Baktaman, ou seja, ter um segredo revelado ao etnógrafo
depois de anos de intimidade e partilha, Maruái me mostrou que o que ela tinha para
revelar era o próprio segredo.
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Bahia e Maruái ao travar contato com a biomedicina e terem seu corpos
categorizados como fora da normalidade aprenderam uma nova linguagem que
logo assimilaram. Produtos e reprodutores do discurso biomédico, cada um fez o
uso que lhe pareceu mais adequado para se aproximar de seus objetivos de
troca de nome e sexo (jurídico, social e biológico). Dessa forma, munidos de
informação e vocabulário para transitar pelos dispositivos médicos, sociais e
jurídicos, eles se esquivam, escapam e aprendem a fazer uso do sistema. Em
uma resistência não violenta (BUTLER, 2014) opõe-se a uma tentativa de
enquadramento violento (médico e jurídico). Ao ressignificar a intersexualidade,
traçam novas rotas e criam suas histórias, não conformando-se às normas de
inteligibilidade cultural vigente (BUTLER, 2008).
Quem tem o direito de mudar o sexo em seus registros civis? Essa
pergunta, como vimos, evoca o debate entre médicos e juristas sobre os limites
entre o feminino e o masculino, inter e transexualidade, natureza e tecnologia,
sexo e gênero.
Bahia, que localizou a intersexualidade para além dos limites da
Biomedicina e do marco da doença, após travar contato com seu diagnóstico,
experimentou transitar no mundo, borrou o binarismo de gênero até que elegesse
o sexo e gênero pelo qual se reconhecia. Ao decidir realizar o ajuste de sua
documentação foi encaminhado de volta ao sistema de saúde. Reavaliado pelos
médicos e tendo se submetido à cirurgia, Bahia, entretanto, não voltou ao NCDRP
para iniciar os trâmites de mudança de nome e sexo jurídico.
Maruái que, diferentemente, tinha a cirurgia como questão primordial em
sua definição identitária, ao buscar por atendimento médico, descobriu que a
mudança de seus documentos era possível. Ela, no entanto, logrou, até o
momento, obter apenas a mudança de nome e ainda aguarda a cirurgia para
poder mudar seu sexo (a genitália e os documentos).
Suas histórias mostram que a urgência à correção cirúrgica em casos de
intersexualidade se mantém ainda na idade adulta. Urgência que não se
sustenta quando a intersexualidade alegada não se confirma, como vimos no
caso de Maruái cuja intersexualidade produzida por ela e sua família contrastou
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com o diagnóstico produzido e registrado no laudo médico emitido pelo psiquiatra
e a psicóloga responsáveis por seu cuidado.
Como vimos, ainda que se tente sair do hospital para discutir as condições
intersexuais, há um retorno inevitável, pois os sistemas social e jurídico baseiamse nas práticas médicas e seus ditames. Enquanto a biomedicina se mantém
especialista nas questões relativas ao status social e controla cientificamente a
classificação de sexo e gênero, os juristas apresentam-se como guardiães da
ordem social assegurando essas mesmas normas. Isso, no entanto, não significa
que a intersexualidade, mesmo nessas esferas, construa-se de maneira unitária e
homogênea (MACHADO, 2012), como nos ensinam a experiência de Bahia e
Maruái.
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