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RESUMO

O presente trabalho em andamento problematiza a questão do corpo trans e apresenta alguns resultados da pesquisa “Corpos e sexuações: 
Interrogações da antropologia à psicanálise”. Pode-se afirmar que o desenvolvimento de uma tecnologia médico-científica, possibilitando 
intervenções antes impensáveis no corpo produzindo corpos fora do registro da diferença sexual que põe em questão a identidade de gênero é a 
razão dessa pesquisa. Objetivou-se problematizar se a transexualidade é inata ou adquirida e analisar a necessidade dos sujeitos trans de 
produzirem outros corpos diferentes do dado ao nascer. O interesse em pesquisar a relação do sujeito trans com seu corpo iniciou-se com as 
indagações: Nasce-se trans? É-se trans homem ou mulher desde o começo ou torna-se trans? E se torna trans, o que viabilizaria esse tornar-se? A 
metodologia consistiu na investigação das questões levantadas na narrativa do trans homem João Nery e outros. Procedeu-se também a uma 
pesquisa bibliográfica de artigos de livros e artigos de antropologia e psicanálise. Foi utilizada na pesquisa de artigos as bases de dados Scientific 
Electronic Library Online (SciELO), no Google Acadêmico e os textos de apoio do blog da socióloga Berenice Bento. Em um primeiro momento 
pesquisou-se nas abordagens biológicas e médicas, se a transexualidade é inata ou adquirida. E constatou-se a partir do DSM- 4 e do DSM-5 que a 
psiquiatria e o campo das pesquisas consideram que o trans nasce com alguma patologia, e que esta poderia ser explicada por alguma ordem 
biológica. Questionando a patologização do/a transexual nos ‘campos psi’, os campos filosóficos e antropológicos seguem em outra direção na 
abordagem dessa problemática. Considerando a perspectiva antropológica vêm se pesquisando se o corpo do trans seria então marcado pelo 
discurso. Do trabalho de leitura e pesquisa realizado até o momento mapeou-se, nos autores pesquisados, que o sexo biológico não limita o 
gênero e que o corpo pode ser interpretado e modificado culturalmente sem a limitação do binarismo. Pode-se inferir que as relações entre sexo 
e gênero não são a-históricas e são independentes do contexto cultural.  Pode-se extrair do discurso filosófico que problematiza o gênero que as 
identidades ‘trans’ são inseridas no campo das identidades não inteligíveis, por estarem fora do registro binário. A partir do estudo da história de 
João Nery e de outras histórias pode-se mostrar a hipótese que a experiência trans não é inata, mas advém de jogos de verdades e de brincar, 
para além da matriz heterossexual, maculada pela cultura. O corpo não é um dado a priori, fixo, natural, mas fabricado. Pode-se concluir que em 
uma sociedade heteronormativa compulsória que patologiza diferentes modos de gozo e de se relacionar existem sujeitos que escapam a 
maculação do corpo, ou seja, que não foram cirurgiados por tecnologias discursivas precisas que determinam e validam as formas apropriadas e 
impróprias dos corpos, corpo-homem e corpo-mulher.
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