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Objetivos: 

 
Este curso busca proporcionar uma visão geral da teoria antropológica 

constituída etnograficamente a partir dos estudos de gênero e sexualidade, olhando 

mais especificamente para os trânsitos de gênero e sexo. O objetivo desta disciplina 

é oferecer aos/às/es estudantes de pós-graduação a oportunidade de ler a teoria 

social e identificar argumentos-chave que desenham categorias em seu contexto 

disciplinar, no que concerne a formação do estudo antropológico da diferença 

sexual/de gênero. Discutiremos como ideias-chave associadas a autores e autoras 

de destaque estão relacionadas e iremos mapear as redes acadêmico-políticas nas 

quais circulam. Dada a impossibilidade de abarcar todo o cenário deste subcampo, 

nosso foco se circunscreve às abordagens teóricas etnográficas que se interessaram 

ou que galgaram contribuições para se pensar o trânsito entre práticas, posições e 

noções de pessoa a partir do sexo/gênero, seja em formato liminar, ritualístico ou de 

posicionamento social com algum caráter pretensamente fixo. 

Conceberemos “trans” como um termo guarda-chuva que se estende além de 

seus usos políticos para resumir as experiências de transição de gênero geralmente 

atribuídas a transexuais, travestis ou pessoas trans no imaginário cultural alimentado 

pela biomedicina euroestadunidense. Estabeleceremos o termo teoricamente como 

um epíteto para se referir a todo trânsito de sexo e gênero entre noções e práticas 

de pessoa que extrapolam e antecedem histórica e culturalmente a emergência da 

categoria transexualismo pela biomedicina e seus desdobramentos posteriores. 

Assim, a disciplina não se restringirá às experiências euroestadunidenses mas as 

considerará em sua fluência mundial, contato intercultural e relações coloniais/pós- 
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coloniais. 

Embora seja a partir da história teórica da antropologia que definamos o curso, 

recorreremos a outras áreas quando for profícuo o diálogo. A ideia é que possamos 

recorrer a um exame das experiências trans em diferentes regiões do mundo 

documentadas e analisadas por antropológos/as/es e demais cientistas sociais à luz 

da antropologia, o que nos permitirá entender as viagens transnacionais da ideia de 

trânsito de sexo/gênero, sua transformação e confrontação local. O exercício teórico 

que a disciplina busca proporcionar possibilitará o exame da constituição, separação 

e amálgama das categorias sexo, gênero e sexualidade na antropologia. 

 
Justificativa: 

 
As discussões e estudos em antropologia envolvendo a temática de gênero e 

sexualidade abarcam uma considerável diversidade de focos de análise, de tal modo 

que isto provoca a falta de unanimidade quanto ao que é gênero e ao que é 

sexualidade, e em qual seara problemas ocupam espaço. Consideramos, assim, que 

esta é uma arena teórica em construção, também animada pela política que envolve 

objetos e sujeitos da pesquisa. 

As primeiras preocupações do campo estiveram interessadas numa tipificação 

exótica de ritos e hábitos sexuais heterossexuais, no sentido do desejo, do 

casamento e da prática de sexo (Davis, 1987); algo anterior, inclusive, aos esforços 

boasianos e sua chamada escola de cultura e personalidade do período entreguerras 

e pós-guerra. A associação posterior entre sexo, papel e prática sociais suplantou o 

exotismo erótico, dando lugar a temas ligados as outras tensões euroestadunidenses 

quanto aos direitos de minorias, feminismo, infância e reprodução (cf. Davis, 1987). 

A homossexualidade foi um objeto de engajamento tímido, sendo então tardio uma 

maior densidade de pesquisas a respeito, as quais se paralelizam com a emergência 

da contracultura estadunidense e europeia e com a política gay/lésbica de saída do 

armário e dos movimentos pela separação entre as categorias de homossexualidade, 

transexualismo e hermafroditismo que não deixou de ser alimentada, também, pela 

despatologização da homossexualidade entre as década de 1960 e 1980. 

É possivel perceber algum tipo de diferenciação interna que antecede e causa 
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esse desfacelamento da homossexualidade como categoria englobante, performada 

pelos movimentos sociais, pela biomedicina e pelas ciências sociais. Nem sempre 

direta, clara ou “consciente”, há nesse trabalho de gerar uma gradação ou uma 

diferença de sexo/gênero um lugar para observações quanto a “trânsitos” em termo 

liminares ou não. Não apenas dentro do espectro binário entre masculinidade e 

feminilidade ou entre homem e mulher, nem apenas entre hetero e homossexual, 

mas entre práticas, posições e noções de pessoa que tem uma reverberação e são 

produzidas pelas dinâmicas econômicas, culturais e políticas dos sujeitos e objetos 

de pesquisa. 

Assim, esta disciplina busca proporcionar um ambiente de ensino- 

aprendizagem sobre os “trânsitos de sexo/gênero” – um termo provisório – em 

diferentes contextos etnográficos e regiões no âmbito da antropologia, de modo que 

seja possível cobrir a circulação de ideias até a formação dos estudos trans na 

disciplina. Será possível perceber que a antropologia oferece, de modo privilegiado, 

o espaço acadêmico teórico e empírico para a germinação de conceitos, métodos e 

abordagens para se considerar os limites do binarismo ocidental para explicar e 

descrever as experiências de sexo/gênero. 

 
Conteúdo 

 
Parte I – Antecedentes teóricos e etnográficos 

1. Práticas sexuais, sexo e evolução cultural 

2. Casamento, parentesco, família e diferença sexual 

3. Novos lugares para a mulher na etnografia 

4. Práticas não-heterossexuais em evidência 

5. Ritos e liminaridade a partir da mudança de sexo/gênero 

 
Parte II – Práticas de trânsito de sexo/gênero em contato com os fluxos 

transnacionais da transexualidade 

1. Experiências africanas 

3. Experiências norte-americanas 

4. Experiências latino-americanas 

5. Experiências europeias 

6. Experiências asiáticas 

7. Experiências bálcãs 
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Parte III – A antropologia nos estudos trans 

1. A separação entre gênero, sexo e sexualidade 

2. Epistemologias trans e o conhecimento antropológico 

3. A crítica a categoria transgênero 

4. Mudanças e continuidades nas ideias de corpo sexuado e trans 

 
Método: 

Aulas expositivo-dialogadas em caráter exclusivamente presencial. Seminários para 

discussões e leituras compartilhadas de textos. 

 
Critérios de avaliação: 

 
A presença já é considerada obrigatória para a aprovação, não podendo ser utilizada 

como critério de avaliação. 

 
Entrega de um ensaio teórico-etnográfico (ETE) [Times New Roman 12, 

Espaçamento 1.5, mínimo 15 páginas, máximo 18 páginas de texto] ao final do curso. 

O ensaio deverá ser feito individualmente. Todos/as/es os/as/es estudantes devem 

ter em mente seus interesses de pesquisa, um exercício etnográfico e o engajamento 

teórico com um bloco temático da literatura discutida na disciplina em, no mínimo, 

25%. Ao realizarmos 40% das leituras, os discentes devem entregar um resumo de 

1 página apresentando a proposta de ensaio. 

 
Apresentação de Seminário Crítico e Sessão de Comentários (SC). Cada estudante 

escolherá, entre blocos diferentes, um texto selecionado para o seminário e outro 

para comentários, de modo que todos/as/es apresentem e comentem igualmente. 

Para a sessão de comentários, cada discente deverá comentar a interpretação do 

seminário que foi apresentado por outro estudante. Para o Seminário deve-se 

destacar argumentos-chave, aspectos teóricos centrais e contexto etnográfico. Para 

os Comentários deve-se realçar elementos adjacentes do texto e eventuais questões 

identificadas como ausentes no seminário. 

 
Assim, a nota final corresponderá ao seguinte: NF = SC (40%) + ETE (60%). 
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De acordo com o Artigo 67 do Regimento da PósGraduação da USP, “O 

aproveitamento do aluno em cada disciplina será expresso por um dos seguintes 

conceitos: I – A – Excelente, com direito a crédito; II – B – Bom, com direito a crédito; 

III – C – Regular, com direito a crédito; IV – R – Reprovado, sem direito a crédito; V 

– T – Aprovado em disciplina cursada fora da USP;” 

 
 

Relação entre nota e conceito: A – 9,0-10,0; B – 8,0-8,99; C – 7,0-7,99; C – 6,00- 

6,99; R – 0,00-5,99. 
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