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QUAL O LUGAR DA “PROTEÇÃO” NA INTERSEXUALIDADE? 
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Resumo: A intersexualidade é reconhecida, pelo saber médico, como uma situação geradora de 

sofrimento, seja por colocar a vida do paciente em risco, seja porque a „sociedade‟ não está 

preparada para lidar com essa questão. Uma das soluções encontradas pela medicina é a realização 

de “cirurgias normalizadoras” com base na prevenção de um sofrimento social e psíquico. Estas 

operações pretendem fixar anatomicamente o padrão masculino ou feminino hegemônico para que 

não haja equívocos na atribuição de gênero. Entendida como uma “urgência biológica e social” 

naturaliza-se uma “necessidade cirúrgica” durante a infância, cujos argumentos de “proteção das 

crianças” e “garantia da saúde” têm sido usados para reforçar tanto posições pró cirúrgicas quanto 

para retardar a cirurgia. A partir destas perspectivas, esta pesquisa pretende levantar questões acerca 

da posição na qual a ambiguidade genital constitui-se como condição “ameaçadora” do 

desenvolvimento infantil, precisando ser protegido. Sugerimos, por fim, que neste contexto 

“proteger” perpassa as seguintes dimensões: 1) remete à noção de vulnerabilidade e incapacidade de 

autogestão da infância 2) pretende resguardar a criança de uma vivência ambígua 3) assegurar a 

manutenção do binarismo sexual 4) prevenir a homossexualidade na vida adulta.  

Palavras-chave: Intersexualidade. Proteção. Infância.  

 

Este trabalho
2
 visa a discutir algumas estratégias acionadas nas práticas e nos discursos de 

especialistas para justificar os protocolos de assistência dirigidos às crianças e aos adolescentes 

intersexuais. A “proteção das crianças” e “garantia de saúde” são dois eixos interligados no qual se 

articulam atores sociais e posições divergentes a respeito dos procedimentos precoces. Assim, a 

pergunta ensaiada no título tem o propósito de apontar para a ausência de sentido unívoco, 

destacando a pluralidade de contextos em que estas noções são utilizadas. A partir do debate teórico 

entre ciência e gênero, pretende-se reforçar o argumento de que estes usos têm ainda corroborado 

muito mais com as posições que legitimam as intervenções invasivas e não consentidas nestes 

corpos do que assegurado a possibilidade de adiamento cirúrgico e da participação desses sujeitos 

nos processos de decisão quanto ao próprio corpo.  

No início do século XX, o termo intersexualidade, em contexto médico, foi usado pela 

primeira vez para descrever uma série de ambiguidades sexuais (Dreger, 1998). Em linhas gerais, o 

saber médico qualifica como intersexuais corpos cujos órgãos sexuais não correspondem aos 

binarismos de sexo/gênero, apresentando anatomias chamadas de “genitálias ambíguas”. Desde a 

década de 1950, tendo como referência o trabalho de John Money, no Instituto Johns Hopkins, a 
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proposta de tratamento disponível vem se estabelecendo basicamente com a prescrição hormonal e 

a intervenção cirúrgica e, em menor frequência, com o aconselhamento psicológico (Wijngaard, 

1997). As técnicas cirúrgicas são aplicadas para construir genitais tendo como parâmetro, 

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

urinar em pé) e, em meninas, a capacidade reprodutiva e a possibilidade de manter relações sexuais 

heterossexuais (Machado, 2008).  

Em 2006, nos Estados Unidos, uma reunião entre especialistas conhecida como “Consenso 

de Chicago” determinou que o conjunto dessas condições passasse a ficar compreendido como 

Desordens do Desenvolvimento Sexual. Esta mudança foi explicada pelos médicos como uma 

tentativa de diminuir o estigma que a idéia de um “sexo intermediário” evocaria em familiares e 

pacientes (Machado, 2007). Por entender que os modos de classificar um fenômeno produzem 

efeitos de realidade e orientam as intervenções sociais sobre ele, ressaltamos que a proposta dos 

usos dos termos “anomalias/distúrbios/desordens do desenvolvimento ou da diferenciação sexual” 

mostra-se problemática. Observamos que reforça unilateralmente a autoridade médica, como 

fortalece as concepções medicalizadoras, mantendo esse corpos no registro do patológico e do 

anormal. Em detrimento da classificação médica vigente e, ainda que o termo intersexualidade 

apresente também suas complicações conceituais, este foi escolhido para orientar este trabalho por 

considerarmos que está mais próximo de uma posição ético-política de não situar esses sujeitos 

como “anormalidades”, resultantes de exclusivamente de um diagnóstico, e sim, como variações 

anatômicas, como defendido pelo ativista Mauro Cabral (2005).  

Nesta direção, as reflexões sobre os intersex apontam para as formas como a 

contemporaneidade lida com as diferenças e com as convenções médicas ocidentais, uma vez que 

estas são o saber privilegiado para gerenciar os corpos desviantes. Em uma leitura antropológica, o 

lugar do desvio dentro de um contexto cultural remete aos eventos anômalos originados em todos os 

sistemas de classificação. Estas anomalias tornam-se objetos de providências para lidar com o que 

borra as fronteiras da ordem, situadas como perigosas justamente por seu caráter perturbador 

(Douglas, 1976). No caso da intersexualidade, ocupar a posição da ambiguidade serve para reforçar 

a suposição de uma verdade inerente ao homem e à mulher. As tentativas médicas em explicar o 

intersex passaram por reconfigurações do saber sobre o sexo binário na medida em que o binarismo 

é o pressuposto do qual não se abdicou para se compreender a sexualidade no ocidente. As 

insuficiências classificatórias, ao invés de serem tomadas pela medicina como algo que questiona as 

normas binárias, renovam o empreendimento, realocando categorias e saberes (Machado, 2008). 
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Assim, os níveis hormonais, cromossômicos e cerebrais como indicadores de “onde está o sexo” são 

uma expressão de um constante reordenamento social como resposta aos corpos que fogem da 

norma, do padrão dicotômico. A “necessidade cirúrgica” só existe, então, em um contexto no qual 

as convenções estão polarizadas em “ser homem” ou “ser mulher”, sendo uma maneira de lidar com 

os corpos que não cabem neste esquema de rotulação.  

Atualmente, as decisões sobre as cirurgias não são consensuais fora do ambiente médico, 

ensejando algumas questões: qual o momento mais apropriado, quem e como se escolhe o sexo, ou 

ainda, em que casos devem ser indicadas. Estas questões são tomadas criticamente por diferentes 

atores sociais entre os quais estão médicos, juristas, ativistas intersexuais, pesquisadores e 

acadêmicos ligados aos estudos de gênero e sexualidade. Destacamos que a principal formulação 

refere-se ao questionamento ao modelo centrado na Medicina e na cirurgia e as reivindicações são a 

despatologização da intersexualidade e o fim das operações realizadas na infância.  

O argumento da “saúde” vem sendo usado para reforçar tanto as posições pró cirúrgicas 

quanto para retardá-la. Os defensores da operação precoce, grupo formado substancialmente por 

especialistas, entendem “saúde” como a garantia do tratamento, baseado na terapia hormonal e na 

intervenção cirúrgica na infância. Neste meio, existe uma forte tendência em preconizar a realização 

da cirurgia o mais breve possível, preferencialmente, até os dois anos de idade. Em favor de uma 

“urgência biológica e social”, a resolução n. 1.664/2003 do Conselho Federal de Medicina (CFM) 

estabelece os protocolos de assistência, atribuindo a um suposto sofrimento psicológico a 

justificativa para a designação sexual e para o início dos procedimentos normalizadores.  

Em contraste a essa concepção, a Intersex Society of North America (ISNA), organização 

fundada por intersexuais norte-americanos, considera como um fator de garantia da “saúde”, o 

retardamento da cirurgia para uma idade em que o paciente possa participar ativamente do processo 

de escolha. Deste ponto de vista, o preconceito seria um fator mais adoecedor, sendo o sofrimento 

decorrente principalmente do estigma oriundo do fato de os intersexuais ferirem o binarismo sexual 

e não por impedimentos físicos. Apesar desse posicionamento, os seus representantes argumentam 

que a designação sexual deve ser feita com base na dicotomia de gênero para que a criança possa 

crescer com referências e decidir posteriormente, se opta pelo procedimento, se troca de sexo ou 

mesmo se escolhe viver com a anatomia original. 

Outro expoente do ativismo, Mauro Cabral (2001), argumenta que a intervenção urgente 

com a normalização da aparência dos genitais revelaria o temor de deixar escapar indivíduos “sem 

gênero”, que faz sentido dentro de um padrão de inteligibilidade que fixa o gênero nos genitais. O 
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temor social que seria evitado com a intervenção cirurgia diz respeito à discriminação que a 

diferença que marca esses corpos poderia provocar em um mundo cujas possibilidades estão 

convencionadas em ser homem ou mulher. Nesse sentido, a cirurgia possibilitaria o ingresso em 

uma subjetividade sexuada, na língua e na lei, e por isso, enfatiza que a questão não deve ficar 

reservada aos aspectos estritamente biomédicos. 

Frente a estes posicionamentos divergentes uma questão que se apresenta é discutir como o 

discurso e prática de profissionais da saúde constroem a noção de que a “cirurgia corretiva” é uma 

necessidade de saúde para as crianças e os adolescentes intersexuais. A medicalização da 

intersexualidade já vem sendo criticada por pesquisadoras feministas dos estudos de ciência como 

Dreger, (1998) e Fausto-Sterling, (2000), Machado (2005, 2007, 2008). No que diz respeito a esse 

trabalho, a partir de contribuições sócio antropológicas, pretendemos levantar algumas questões 

entre configurações similares à intersexualidade para mapear alguns argumentos que a torna uma 

questão médica legitimada.  

Repensando a “necessidade médica” 

Abordar a intervenções nos corpos de crianças e adolescentes com as genitálias qualificadas 

como ambíguas nos leva a considerar o contexto das modificações corporais para delimitar as 

fronteiras entre o que se institui como prática autorizada e outras não. Em relação às cirurgias 

genitais durante a infância, por exemplo, destacam-se a circuncisão de meninos nas tradições 

judaica e islâmica e os rituais de “mutilação genital” em meninas em alguns países africanos como 

contrapontos para refletir a respeito das práticas cirúrgicas medicalizadoras em crianças 

intersexuais.  

No caso masculino, a remoção da pele do prepúcio do pênis faz parte de rituais de iniciação. 

Estes marcam a passagem dos meninos em homens, a partir da inscrição corporal e simbólica de um 

conjunto de características que eles supostamente precisarão na vida adulta. Em outro registro, 

contudo, as circuncisões também são realizadas por razões não religiosas, cujo debate em 

sociedades ocidentais ancora-se em termos médicos, como a potencial proteção contra as infecções 

urinárias, o câncer de pênis, a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e os custos para a 

sensibilidade sexual
3
 (Lorber e Moore, 2002). Já a circuncisão feminina, como também é 
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conhecida, caracteriza-se pela extirpação parcial ou total do clitóris e pela infibulação
4
 realizadas 

geralmente sem auxílio sanitário ou médico. Este prática implica na manutenção de um status social 

subordinado e do controle político do corpo das mulheres. O alvo da ação nos genitais femininos é o 

controle sexual, visando a inibir o desejo sexual para garantir a virgindade até o casamento ou 

manter a castidades de mulheres viúvas. Do ponto de vista ocidental, a partir de uma perspectiva 

feminista, essas intervenções vêm sendo reconhecidas como mutilações e violações dos direitos 

sexuais e reprodutivos das mulheres (Lorber e Moore, 2002).  

Estas configurações podem parecer, à primeira vista, distantes das convenções de “urgências 

biológicas e sociais” nas quais estão submetidas às crianças e adolescentes intersex. As diferenças e 

valores culturais podem conduzir à percepção de que as circuncisões são desnecessárias e cruéis, 

enquanto as operações nas crianças com diagnóstico de intersexualidade são conduzidas como 

emergenciais. É sobre esta articulação que Correa (2004), assinala que o destaque dado pelos 

estudos sócio-antropológicos às práticas de extirpação dos clitóris em algumas nações islâmicas 

afasta a atenção das práticas ocidentais de mutilação genital. O revestimento tecnológico aliado à 

autoridade médica modifica o caráter do que pode ser considerado “primitivo” e “mutilador” em 

outros contextos científicos e políticos. As cirurgias “corretivas” em intersexuais, realizadas sob a 

tutela tecnológica e entendidas como problema primário de saúde, inscrevem-se em outro registro, o 

da “reparação” dos genitais. Dessa forma, um aspecto se pode questionar reside nos efeitos da 

“higienização” e da legitimação da prática cirúrgica na tentativa de não manter o debate restrito à 

esfera médica pautado apenas nos riscos e benefícios. 

Ainda que sejam reconhecidas as diferenças entre as lógicas culturais envolvidas, é possível 

sugerir que as cirurgias genitais feitas em crianças apresentam elementos similares. Em primeiro 

lugar, estas intervenções pretendem a generificação dos corpos baseada no que seria uma genitália 

padrão. Nessa direção, as ações cirúrgicas de ampliam o controle e a regulação sobre estes corpos e 

a sexualidade. Outra leitura possível é enxergar a ausência de consentimento das crianças (Lorber e 

Moore, 2002). Este pode ser uma armadilha, uma vez que imersos em uma lógica cultural não há 

como afirmar que a operação seria recusada, caso houvesse a possibilidade de escolher.  

A atribuição de um sofrimento psíquico futuro decorrente de uma vivência ambígua é um 

dos argumentos reforçados pelos médicos juntos aos pais em favor da cirurgia precoce. A “obsessão 

da medicina” em definir as diferenças entre homens e mulheres se assenta em marcas „naturais‟ que 
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muitas vezes acarretar danos físicos como sangramentos constantes, infecções genitais e no trato urinário.  
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assegurariam uma distinção radical entre os gêneros traduzida em características vinculadas ao sexo 

biológico. A percepção do aprimoramento tecnológico, ao oferecer elementos vistos como mais 

precisos, explicitaria a busca por substancialização da diferença, ofuscando as contingências 

políticas e culturais que se configuram como os focos de atenção (Rohden, 2001). Essa associação 

mantém-se na intersexualidade uma vez que a solução cirúrgica pretende proteger dos supostos 

danos psíquicos causados em decorrência da ambigüidade. 

É importante acrescentar que existe uma perspectiva médica mais crítica dentro da própria 

medicina. Discute-se que as práticas médicas ocidentais, ao tratarem a intersexualidade 

primariamente como um problema cirúrgico, podem encobrir uma série de questões, que afetam 

formas alternativas de manejo. O ponto de vista da autora reforça que, independente de quais e se 

cirurgias serão feitas, algumas condições necessitarão de acompanhamento médico regular. O 

acesso ao conhecimento e à informação por parte do paciente, mesmo criança, deveria, portanto, ser 

uma premissa básica para iniciar o tratamento (Diamond, 2003) 

Desde a década de 1990, contudo, há críticas tanto do ativismo como de especialistas. Pode-

se perguntar por que o “modelo cirúrgico” visto como “necessidade médica” ainda firma-se como o 

protocolo central de atenção inquestionável. Uma possibilidade de entendimento reporta-se à 

escassez de esforços investigativos acerca dos resultados dos procedimentos cirúrgicos, tanto no 

âmbito médico mais estrito como nas ciências humanas, e ao otimismo frente à sofisticação das 

técnicas, que encobrem os aspectos relacionais envolvidos no manejo da intersexualidade 

(Machado, 2008). Acrescenta-se a esta consideração, que o gerenciamento médico e cirúrgico sobre 

os corpos intersex está vinculado à manutenção do normal ou, nas de palavras de Fausto-Sterling 

(2001) na “mitologia do normal”. De acordo com esta proposição, “rotular alguém homem ou 

mulher é uma decisão social”, apoiada na heterossexualidade e nas divisões binárias. De certa 

forma, observamos que é à “proteção” destes valores que as operações na infância estão dirigidas e 

sobre o que versa o próximo tópico.  

Proteção para quem?  

A garantia do bem estar físico e psicológico das crianças que se encontra “ameaçado” por 

uma vivência ambígua é a principal justificativa para as intervenções. Nessa concepção está 

subjacente a idéia de que as crianças são seres em desenvolvimento e, nesse caso, mais moldáveis e 

que devem ser protegidas. Delimitamos a “proteção” à criança intersexual a partir de quatro pontos 

preliminares que têm se destacado na leitura do material a respeito das cirurgias em intersexuais: à 
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noção de vulnerabilidade e incapacidade de autogestão da infância; resguardar a criança de uma 

vivência ambígua; assegurar a manutenção do binarismo sexual e prevenir a homossexualidade na 

vida adulta. Estes elementos enredam-se na autoridade médica, autoridade jurídica, autoridade dos 

pais e nas ansiedades e expectativas sociais em relação ao gênero e à sexualidade.  

Atualmente, a Colômbia é o único país, desde 2001, a contar com uma legislação específica, 

que visa a assegurar o processo de decisão dos intersexuais quanto à operação genital. A defesa da 

resolução estava orientada para favorecer a autonomia e a proteção dos direitos das crianças na 

esteira dos posicionamentos da Convenção dos Direitos da Infância e da Adolescência. Nessa 

perspectiva, a declaração reconhece que “para propósitos legais cada criança é uma „autonomia em 

desenvolvimento‟ e não propriedades dos pais”
5
 (Holmes, 2008, p. 108). Esta ênfase promoveu 

certos deslocamentos, sobretudo, na concepção estritamente biologizante da infância, porém têm 

apresentado algumas contradições.  

A legislação colombiana, ao centrar a atenção na proteção da autonomia das crianças, expõe 

as disputas entre as autoridades jurídicas, médicas e familiares. Em relação aos especialistas, refere-

se ao reposicionamento do lugar de quem “decreta o sexo” para avaliar a capacidade de autonomia 

da criança e indicar aos pais o melhor curso de tratamento. No limite, segundo a autora, a regulação 

abre brechas para uma amplificação da exigência do conhecimento médico, forjando a necessidade 

de agilizar os procedimentos neonatais para que o tratamento seja iniciado antes que criança possa 

adquirir qualquer auto-consciência. Em relação aos pais, Holmes (2008), observa que a decisão da 

corte colombiana, de fato, privilegia a autoridade familiar, como fica claro neste trecho “na maioria 

dos casos, é direito dos pais decidir a autorizar as cirurgias precoces concebidas para remodelar a 

genitália de seus filhos”
6
 (p. 117). Uma das conclusões que se pode chegar, apesar de certo 

entusiasmo que a legislação poderia suscitar, é que a autoridade jurídica colombiana restaura a 

incapacidade de participação das crianças intersexuais nas decisões médicas sobre seus próprios 

corpos, assegurando as normas binárias de gênero e de sexo.  

Em relação aos discursos médicos nosso foco analítico foi bibliografia biomédica 

especializada nacional que avalia os resultados das cirurgias em crianças e adolescentes intersex e 

os efeitos na identidade de gênero. Nestes estudos, todos os dados são relativos às operações 

                                                           
5
 Tradução  livre da autora. Original: (...) for legal purposes each child is a “developing autonomy” and not the property 

of the parents”.  
6
 Tradução livre da autora. Original: “in the majority os cases, it is right of the parentes to decide to authorize early 

surgeries designed to reshape the genitalia of their children.” 
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feminizantes em decorrência da hiperplasia adrenal congênita (hac)
7
, o que confirma a persistência 

da lógica de que é “mais fácil cortar um excesso do que construir uma falta” (Machado, 2008). Do 

mesmo modo, as expressões usadas em referência ao clitóris como “hipertrofia do clitóris”, “clitóris 

fálico”, “clitóris virilizado”, “genitália francamente masculinizada” refletem a suposição de que 

para construir corpos passivos (entendidos como femininos) basta remover o seu “excesso”. Vale 

lembrar, ainda, que o trabalho de Martin (1991) exemplifica como concepções de gênero estão 

embutidas nas metáforas usadas pela ciência, concorrendo para consolidar a oposição entre os 

gêneros e validar determinados estereótipos.  

A anatomia e a estética as principais estruturas a serem corrigidas pelo cirurgião, logo, são 

estas também que recebem maior atenção no momento de avaliar os resultados cirúrgicos. Em um 

dos textos, encontra-se a explicação de que “nesta fase precoce, o resultado cosmético é 

provavelmente o mais importante, tanto do ponto de vista de satisfação da família quanto da 

adequação da genitália ao sexo de criação” (Miranda, 2005). Outro aspecto reside na 

impossibilidade de avaliar a funcionalidade sexual da genitália durante a infância. Assim, somando 

os dados apresentados em todos os textos, temos um total de 71 cirurgias avaliadas (Miranda, 2005; 

Braga, Silva & Tatsuo, 2005; Mello et al, 2010; Sircili et al, 2006). Levando em consideração 

estritamente os critérios anatômicos/estéticos, há uma supernotificação de resultados considerados 

“excelentes
8
”, “ótimos” ou “bons”, com 47 (66%) enquanto 24 (34%) são qualificados como 

“satisfatórios”, “regulares”, “ruins” e “insatisfatórios”. Importante acrescentar que o padrão genital 

que não foi alcançado na primeira intervenção, passa novamente por outras reparações, com o 

intuito, de corrigir as imperfeições deixadas pelas anteriores.  

Assim, a anatomia é eleita um dos critérios de maior relevância na medida em que apontaria 

para um “sexo verdadeiro” por meio da (re) construção genital. Nas palavras de Machado “o sexo 

deixa, assim, de ser natural na medida em que é a técnica cirúrgica, associada a intervenções 

medicamentosas, e o olhar da ciência que o constrói” (2005, p. 264). Contudo, pelo fato de os 

                                                           
7
 A hiperplasia adrenal congênita (hac) compreende um conjunto de condições associadas a falhas de atividades 

enzimáticas, resultado do desequilíbrio metabólico na produção do hormônio cortisol. No cariótipo 46, XX, a 

insuficiência do cortisol acarreta o excesso de secreção dos andrógenos, podendo ocasionar ambiguidade genital. Tendo 

em vista os padrões anatômicos médicos, a exposição excessiva aos andrógenos explicaria a “virilização” da genitália 

externa, entendida como o aumento das dimensões do clitóris. Em sua manifestação mais crítica, conhecida como 

perdedora de sal apresenta ainda comprometimento na produção de mineralocorticóides. A literatura médica enfatiza 

que a ausência da intervenção medicamentosa leva rapidamente a óbito por insuficiência renal e desidratação. 
8
 Em linhas gerais, a escala para avaliar os critérios estéticos e anatômicos obedece à capacidade de remoção do que é 

considerada uma “anormalidade” (o clitóris acima dos padrões médicos, grandes lábios com aparência escrotal entre 

outros exemplos).  As categorias “excelente” ou “ótima” corresponderiam aos casos em que a “normalização” genital 

teria sido alcançada. Nas demais categorias, os médicos relatam a persistência de estruturas que devem ainda ser 

removidos, exigindo novas operações. 
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especialistas partilharem a concepção de que o corpo é apenas “natural”, percebem que estão 

“completando genitais” e não como ativos no processo de criação de gênero. 

Nesse sentido, a noção de um corpo em desenvolvimento da criança, percebido como natural 

e estritamente biológico, também comparece como justificativa para as cirurgias precoces. O corpo 

infantil ao mesmo tempo em que é apontado como um “facilitador” para a técnica cirúrgica 

(Miranda, 2005), promove a diferenciação entre as preocupações voltadas às crianças e aos 

adolescentes. Não por acaso, a maioria dos resultados relatados como “ótimos” ou “excelentes” 

anatomicamente/esteticamente são de operações realizadas em crianças com idade de 6 a 36 meses 

(Miranda et al, 2005; Braga, Silva & Tatsuo, 2005). No período da adolescência, as chances de um 

resultado “excelente” ou “ótimo” são apontadas como “tecnicamente” mais difíceis, como o alvo da 

atenção deve ser o processo de dilatações com as próteses visando à proximidade do início das 

relações sexuais.  

Inclusive, a respeito de atividades sexuais, apenas um artigo enfocou nos efeitos que as 

cirurgias têm no exercício da sexualidade. Mello et al, (2010) relatam que as quatro mulheres 

intersexuais que participaram da pesquisa apresentaram algum tipo de insatisfação sexual. A 

“anorgasmia”, o “vaginismo” e “problema com a comunicação sexual” foram apontados como 

fatores de comprometimento sexual. Ainda que os autores procurem problematizar que o emprego 

da cirurgia possa estar relacionado a danos na sensibilidade do clitóris, e com isso, decorrendo na 

perda da satisfação sexual, justificam que (...) “a anatomia do clitóris não é bem entendida, e a 

maioria dos textos anatômicos não possui acurácia” (p. 38). Como é possível perceber, não há 

suficiência de indicadores a respeito da validade cirúrgica muito menos de que esta prática não 

tenha consequências sérias para as relações sexuais.  

Ainda uma preocupação, a identidade de gênero, aparece em uma curiosa menção ao (sic) 

“tomboismo”
 9

, sendo definido como padrão de comportamento masculino em algumas meninas 

durante a infância (Telles-Silveira, p. 1127). Em outro texto, a ansiedade com a orientação sexual 

aparece mais diretamente: “quando se iniciam os preparativos para a intervenção médica 

reparadora, surge o medo relacionado ao sucesso do procedimento cirúrgico (genitália ambígua) e o 

da sexualidade (homossexualismo)” (Silva et al, 2006, p. 110). Fica explícito que, tanto fatores 

técnicos, como o resultado da cirurgia, quanto elementos de ordem social, a sexualidade, têm o 

mesmo peso nas preocupações familiares. Para Machado (2008), por exemplo, a intervenção 

pretende alterar mais que variações anatômicas, como se ao fazê-lo pudesse agir também sobre as 

                                                           
9
 Trata-se da assimilação da expressão “tomboy”. Este é um termo da língua inglesa, sem tradução para o português, 

usado para caracterizar as performances de gênero de algumas meninas consideradas tipicamente masculinas. 
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possíveis orientações sexuais, evitando a homossexualidade, perspectiva sustentada pelos estudos 

de Wijngaard (1997), Dreger, (1998), Fausto-Sterling, (2000). 

Para finalizar, retomamos a análise de Rohden (2001). A preocupação em “proteger” o 

processo de diferenciação sexual emerge pela percepção de que a diferença sexual, embora tida 

como natural e biológica, se mostrava suscetível a instabilidades. Segundo a autora “o problema da 

ameaça a uma rígida distinção entre os gêneros serve de parâmetro para intervenções efetivas e 

mesmo dramáticas na vida pessoas” (p. 25), de modo que podemos sugerir que nas cirurgias em 

crianças/adolescentes intersex, excetuando-se os casos que envolvem risco de morte, está presente a 

tentativa de afastar os perigos que a ambiguidade provoca. Estes perigos, como demonstrado ao 

longo dos fragmentos, representam a possibilidade de escapar ao binarismo de gênero e sexual. 

Logo, as intervenções cirúrgicas “protegem” assegurando os valores heterocentrados nas quais estão 

fundamentadas. 

Comentários finais 

A atual assistência à intersexualidade está pautada na naturalização da “necessidade médica” 

com a atribuição de suposto sofrimento psíquico em decorrência de uma vivência ambígua. O que 

se pretendeu criticar foi o modelo centrado na autoridade médica e nas cirurgias precoces, sem 

oferecer alternativas de tratamento. Este se assenta na adoção de valores que privilegiam 

determinadas concepções de normalidade e patologia da diferença sexual. Em face de todas as 

questões levantadas aqui, o tema implica em revisar conceitos no plano teórico, visando a fomentar 

discursos e práticas que questionem a exclusividade do saber médico. Isso significa, reconhecer os 

elementos éticos e relacionais que estão presentes nestas decisões e restituir a dimensão política da 

discussão. Esta leva ao questionamento das relações de poder e dos valores heteronormativos 

predominantes que legitimam as intervenções dramáticas nos corpos que não cabem nos padrões.  
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How to account for the notion of protection in cases of intersexuality?  

Abstract: Intersexuality is treated as a medical condition due to the potential health risk but more 

often because of the inadequacy of conventional social responses. Understood as a social and 

biological emergency, cases of intersexuality have been addressed prophylactically with surgical 

procedures in anticipation of potential social and psychic suffering. In the name of protecting the 

child andpreventing health related problems these procedures, which are usually performed very 

early in the child‟s life, intend to build, anatomically,male and female phenotypic formsas a mean to 

unequivocally define the gender of the patient.However, these surgical procedures can have a 

drasticlifelong impact, and so, in this presentation we explore how genital ambiguitybecame 

threatening to the child‟s development, creating thisnotion of protecting the child from an intersex 

existence. Our analysis suggests that the discourse of protection and protective sexual assignment 

surgery is built on several underlying assumptions: 1) infants as vulnerable objects and incapable of 

self-management; 2) the child and adult need to be saved from gender ambiguity;3) it sustains the 

“two sex” model; 4) and it strives to prevent homosexuality in future adult life. 

Keywords: Intersexuality. Protection. Childhood. 


