
O que é intersexo?

Pessoas intersexo são as que nasceram com
ou  naturalmente  desenvolveram  corporalidades
divergentes  das  duas  corporalidades  perissexo
(não-intersexo) padrão – as que são muitas vezes
categorizadas  como  “sexo  feminino”  e  “sexo
masculino”.

É  possível  ser  intersexo  por  conta  de  cromossomos,  níveis  hormonais,
características  sexuais  secundárias,  genitálias  e/ou  gônadas.  Ou  por  tais  coisas
diferirem das corporalidades esperadas (como pessoas com ovotestis ao invés de
testículos ou ovários), ou por não coincidirem com as combinações esperadas (como
alguém com altos níveis de testosterona, testículos e pênis com cromossomos XX).

Algumas  pessoas/organizações  usam  o  termo  intersexual,  mas  geralmente
este termo é evitado para que pessoas não confundam com outros tipos de termos,
como bissexual e transexual.

O que ser intersexo tem a ver com ser não-cis/não-hétero?

Por  terem  corpos  fora  da  norma,  pessoas  intersexo  muitas  vezes  são
empurradas para as margens da sociedade da mesma forma que outras pessoas que
“não cumprem seus papéis de gênero” são.

Uma pessoa designada mulher que se identifica como mulher, mas que tem
níveis altos de testosterona,  pode acabar sendo vista como “homem tentando se
passar por mulher”, o que também acontece com mulheres trans. Uma pessoa cuja
genitália difere de pênis ou vagina pode fazer com que uma pessoa hetero/cissexista
que acredite que só sexo entre homem com pênis e mulher com vagina seja válido a
rejeite/agrida por não querer fazer sexo com alguém que diverge disso.

Pessoas intersexo podem ser hétero, assim como pessoas trans de qualquer
corporalidade podem ser hétero. No entanto, pessoas intersexo não possuem acesso
completo ao privilégio cis, porque seus corpos não são aceitos como padrão para
suas identidades de gênero, independentemente de quais forem.

Por  isso,  pessoas  intersexo  que  são  completamente  e  constantemente  do
gênero que lhes foi atribuído ao nascimento são chamadas de ipsogênero, ao invés
de cisgênero.

Além disso, pessoas intersexo que não são parcialmente/totalmente do gênero
que lhes foi atribuído ao nascimento e que não se sentem bem se chamando de
trans por serem intersexo podem usar ultergênero como modalidade de gênero.



Diadismo, a opressão contra pessoas intersexo

Pessoas podem passar pelos seguintes abusos e pelas seguintes complicações
por serem intersexo (além de outras coisas não citadas):

• Cirurgias  corretivas  não  essenciais  para  alterar  genitália/remover  gônadas
durante a infância em nome de deixar a criança com um corpo igual/mais
parecido com a norma (ou seja, mutilação genital sem consentimento);

• Remédios para deixar níveis hormonais iguais/mais parecidos com a norma;
• Passar por uma ou ambas as coisas acima sem que seja dito para a pessoa ou

para responsáveis da pessoa que estas são correções cosméticas e/ou que
alteram características sexuais, porque profissionais da medicina dizem que é
por conta de alguma doença e/ou risco à vida;

• Falta  de  permissão  para  registrar  uma  criança  se  sua  genitália  difere  das
esperadas, insistindo que o bebê tenha que passar por mutilação genital para
assim ser registrado como um sexo binário;

• Falta de segurança em relação a entrar em espaços divididos entre gêneros
binários caso a aparência não pareça pertencente a um sexo correspondente
com um gênero binário;

• Falta de reconhecimento de profissionais da medicina em relação a demandas
e conceitos da comunidade intersexo, apenas admitindo variações intersexo
como doenças e/ou particularidades de sexos binários;

• Ter que enfrentar diversos mitos e estereótipos sobre o que é ser intersexo,
como  a  ideia  de  que  todas  as  pessoas  intersexo  têm  tanto  pênis  quanto
vagina, a ideia de que nenhuma pessoa intersexo é fértil, a ideia de que toda
pessoa  intersexo  tem  uma  identidade  de  gênero  não-binária,  ou  de  que
pessoas intersexo que não são binárias são cisgênero…

Como funciona gênero para alguém intersexo?

Qualquer pessoa intersexo pode ser homem ou mulher, assim como agênero,
gênero-fluido, bigênero, gênero neutro, maverique, etc. Ser intersexo não impede
alguém de ser de qualquer identidade de gênero.

Porém,  existem  pessoas  que  consideram  que  ser  intersexo
define ou influencia sua identidade de gênero. Estas pessoas podem
se dizer intergênero (bandeira ao lado).

Intergênero também pode servir como categoria para mais identidades, como
duogênero,  alguém cujo gênero é uma combinação de homem e mulher por ser
intersexo, e neutroix, alguém cujo gênero é inteiramente neutro por ser intersexo.

Leia mais sobre estas e outras identidades LGBTQIAP+ em orientando.org!


