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INTRODUÇÃO  
 

     A minha etnografia é do hoje, do agora, do cotidiano, de alteridade mínima, no 
qual eu faço parte dos objetos de estudos, o universo trans. Sabemos que existe 
uma masculinidade hegemônica, que é fortalecida pelo sistema capitalista, patriarcal 
e androcentrista. Quem possui todos os privilégios são homens cis, brancos e 
heterossexuais, homens que não são contemplados com essas características, são 
vistos como menos homens, assim como as mulheres, que não possui tantos 
privilégios nas áreas da política, economia e no social. O foco etnográfico aqui, é a 
transmasculinidade, a masculinidade na perspectiva de homens trans, no qual me 
incluo, mas é importante ressaltar que a minha masculinidade é diferente das 
masculinidades de outros homens trans. A questão é que existem outras 
masculinidades além da hegemônica e heteronormativa.  
     A minha etnografia segundo leituras de antropólogas, em especial a Peirano 
(2008; 2014), é uma experiência vivida. Para Peirano (2014) etnografia não é 
método; toda etnografia é também teoria.  Peirano (2008) enfatiza que a união da 
etnografia e da teoria não se manifesta apenas no exercício monográfico, esta união 
está presente no dia-a-dia acadêmico, em sala de aula, nas trocas entre professor e 
aluno, nos debates com colegas e pares, e, especialmente, na transformação em 
“fatos etnográficos” de eventos dos quais participamos ou que observamos. Desta 
perspectiva, etnografia não é apenas um método, mas uma forma de ver e ouvir, 
uma maneira de interpretar, uma perspectiva analítica, a própria teoria em ação 
(PEIRANO, 2008, p. 3).  Portanto segundo Peirano (2008) uma boa etnografia não é 
apenas uma metodologia e/ou uma prática de pesquisa, mas a própria teoria vivida.  
  
METODOLOGIA  

 
     Como o título mesmo mostra, o método aqui empregado é a etnografia, mas não 
somente como método, mas também como teoria, conforme reflexões de Peirano 
(2008; 2014). Faço uso da etnografia em um contexto contemporâneo, do agora, e 
problematizo o meu cotidiano, que para mim parece tão óbvio e corriqueiro, que se 
tornou invisível. As técnicas de abordagens que utilizei, foram: questionários online, 
observação participante e entrevistas semiestruturadas. 
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RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 
     O uso da teoria etnográfica me possibilitou a estranhar o meu familiar, mas não 
só o meu, o dxs meus entrevistadxs também. Todas as respostas foram bem 
diferentes uma da outra, sobretudo na questão “o que é ser masculino ou 
masculinidade?”, cada pessoa me respondeu de um jeito diferente, e isso é que 
torna minha pesquisa cada vez mais surpreendente e incrível para mim. No começo 
da elaboração do meu projeto de pesquisa, pensava eu bem inocente, que as 
respostas por parte dos homens trans seriam basicamente muito parecidas ou que 
se igualariam ao meu pensamento. Então eu quebro a minha cara de puro impacto e 
surpresa nas respostas obtidas, porque eu pensei que os homens trans também 
pensariam que masculinidade é construção social e que o pênis não representa o 
homem. Eu não me dei de conta que eu sou um homem trans que faz parte de uma 
elite acadêmica, tenho uma vivência e perspectiva de vida diferente de outros 
homens trans que fazem parte da triste realidade trans.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
     Através da prática etnografia, pude analisar melhor o universo transmasculino em 
minha volta, e assim formular questões problematizadoras acerca da invisibilidade 
dos homens trans. O que é ser homem para mim, pode não ser homem para outra 
pessoa, mas afinal o que é ser homem? O que é ser masculino? O que é 
masculinidade? Não existe uma maneira certa de ser homem, mas existem variados 
modos de ser homem, não há apenas uma masculinidade, mas várias. Este é um 
trabalho sobre pessoas trans feito por uma pessoa trans.  
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