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Resumo 

Este trabalho estuda sobre a identidade de gênero dos 

intersexuais, ou seja, seres humanos que contém 

características dos biotipos masculino e feminino 

concomitantemente. Seu objetivo é propor que esses 

indivíduos possuem o direito a uma identidade de gênero 

que não se submeta a caracterização masculina e 

feminina, garantindo, entre outros direitos, sua 

integridade física em relação a intervenções cirúrgicas e 

hormonais realizadas antes de seu desenvolvimento 

biopsicológico estar completo, considerando este como a 

aquisição da capacidade de agir por meio da maioridade 

civil.  

Introdução 

A intersexualidade conflita o estatuto de categoria 
sexo/gênero como critério de inteligibilidade a mediar o 
acesso a direitos. Nesse sentido, sexo/gênero podem 
ser compreendidos como norma sociais e culturais que 
vão além do Direito, mas que por ele operam e 
mobilizam relações de dominação (ARAUJO, 2018). Por 
isso, diálogos entre as teorias de gênero e sexualidade 
denotam como as normas culturais que ditam a 
compreensão dos corpos e das pessoas a partir de uma 
visão binária transversa os Direitos Humanos.  
Desse modo, mesmo com um número tão expressivo de 
indivíduos intersexuais, ao redor de 3.500.000.000 
pessoas intersexuais (OMS, 2014), a integridade física e 
a autodenominação destes permanecem sobnegadas.  

Material e Métodos 

Realizou-se uma pesquisa exploratória, de 
cunho qualitativo. E para tanto, foi utilizado o método 
dedutivo. Como instrumento de coleta de dados, com 
emprego de pesquisa bibliográfica, com obras que se 
destinam à análise dos direitos LGBTI, direitos humanos 
e direitos intersexuais, assim como da pesquisa 
documental, por meio da análise da legislação pertinente 
ao tema.  

Resultados e Discussão 

Ao analisar o sistema do “IRights”, ou seja, os direitos 
das pessoas intersexuais no âmbito internacional e 
regional, pode-se destacar certas recomendações da 
ONU e da OMS para todos os seus estados membros. 
Porém, infelizmente poucos dos países adotaram as 
medidas recomendadas.   
 

 

  Proibição legal de intervenções médicas não consensuais (Malta, 

Portugal, Uruguai e Áustria) 

  Suspensão regulatória de intervenção médicas não consensuais  

  Falta de legislação protetiva a integridade física e autonomia corporal  

Conclusão ou Conclusões 

A experiência da pessoa intersexual, cuja existência 
jurídica é negada, por não se enquadrar nos parâmetros 
de normalidade sexual exigidos pela Medicina (e pelo 
Direito, em consequência), denuncia uma realidade de 
intensa exclusão jurídica produzida pela compreensão 
da binariedade de sexo/gênero como natural e 
necessária (BUTLER, 2013).  

Considerando a invisibilidade como uma das 
penas mais cruéis, verifica-se como bastante importante 
a conscientização da realidade intersexual dentro e fora 
do meio acadêmico.   
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