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Resumo:

Tanto na literatura científica disponível sobre pessoas trans quanto no senso comum, é frequente a
referência a um corpo que mescla características convencionalmente masculinas e femininas como
um corpo prototravesti ou pretransexual. Este trabalho, que tem o propósito de pôr em revista tal
premissa,  consiste  em  um  estudo  etnográfico  com  um  jovem  negro  de  classe  popular  cuja
apresentação visual se enquadra nesse perfil (de inconformidade de gênero). No curso da pesquisa
foi  possível  observar,  a  partir  da  compreensão  do  corpo  como  um  capital,  um  processo  de
desfeminilização levado a cabo por meu interlocutor, orientado pela necessidade de inserção no
mercado de trabalho e por um ávido desejo de ascender socialmente. Esta etnografia, ao complicar a
linearidade do chamado modelo progressivo ou etapista de identidade trans, termina por lançar luz
para as possíveis condições de emergência da identidade gay em um contexto periférico. Enquanto
uma atribuição respeitável, esta é acionada em oposição às vexatórias categorias de bicha e viado, e
reclama  um expediente  de  afastamento  moral  de  seus  vizinhos  da  favela  por  parte  do  sujeito
etnográfico. Articula-se nessa laboriosa fabricação de identidade sexual não apenas o gênero como
também a classe e o poder de consumo. Por fim, argumento que o projeto de mobilidade ascendente
é a chave para a mediação e compreensão da transformação corporal operada. Através de um roteiro
por vezes claudicante, meu colaborador de pesquisa busca recursos para perseguir o sonho de um
diploma universitário, apostando em um poderoso encontro entre capital corporal e cultural.
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