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Maria/Pedro: um estudo sobre vivências, identificações e variações de 

gênero no período da infância 

Maria/Pedro: a study on living, identification and variations of gender in 
the childhood period 

Resumo: O texto trata sobre as variações de gênero durante o período da infância e faz 

parte de pesquisa de pós-doutorado (2013/2015) realizado no Programa de Pós-Graduação 

em Antropologia da Universidade Federal da Paraíba (PPGA/UFPB). A proposta deste 

artigo é delinear algumas considerações iniciais ilustradas pela história da Maria/Pedro, 

para então, realizar um debate a respeito da atual patologização dos comportamentos 

baseados em identificações de gênero desviantes do sexo biológico. A ideia constitui-se em 

realizar algumas incursões etnográficas construídas a partir de fragmentos de histórias e 

lembranças narradas por jovens trans paraibanos a respeito de suas vivências e 

experimentações de gênero, principalmente durante o período de suas infâncias. O foco de 

análise gira em torno das situações de tensão que se formam em suas relações familiares e 

sociais, mas também, das condições provocativas e transformadoras que se instauraram em 

suas vidas diante de suas condições transgressoras e fronteiriças do gênero.  Palavras-

chave: infância, juventude, gênero, transexualidade 

Abstract: The text deals with gender variations during the period of childhood and is part 

of postdoctoral research (2013/2015) conducted in the Graduate Program in Anthropology 

of the Federal University of Paraíba (PPGA / UFPB). The proposal of this article is to 

outline some initial considerations illustrated by the history of the Maria / Pedro, then, to 

hold a debate about the current pathologization of behaviors based on gender identifications 

deviant from biological sex. The idea is to make some ethnographic incursions built from 

fragments of stories and memories narrated by transparaiban young people about their 

experiences and gender experiences, especially during the period of their childhoods. The 

focus of analysis revolves around the situations of tension that are formed in their family 

and social relations, but also, the provocative and transforming conditions that have been 

established in their lives before their transgressive and borderline gender conditions. 
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