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TRANS-SEXUALITATEA / HOMOSEXUALITATEA -IDENTITATEA DE GEN 
 

Dezbaterea științifică privind genul este multidisciplinară și transdisciplinară. Din punct de 
vedere sociologic, sexul este o categorie structurală. Conform acestui fapt, poziționarea 
noastră socială este determinată de alocarea sau afilierea noastră de gen, iar legat de acest 
lucru este nivelul sociopsihologic, conform căruia genul constituie o parte centrală a identității 
noastre (identitate de gen). Sexul include, de asemenea, aspecte biologice (sexuale) și sociale 
(sex), precum și dorințe sexuale. 

Spre deosebire de această ordine normativă de gen, educația adulților trebuie să își asume o 
diversitate de genuri și de identități de gen dar și o diversitate de dorințe. Aceasta necesită 
cunoștințe privind studiile de gen. 

Persoanele a căror identitate de gen nu corespunde caracteristicilor lor sexuale fizice sunt 
numite trans-sexuali. Comportamentul sau senzația corespunzătoare este, de asemenea, 
definită ca fiind trans-sexualitatea. Bărbatul care devine femeie este denumit ”femeie trans-
sexuală” iar femeia care devine bărbat, ”bărbat trans-sexual”. Cu toate acestea, trans-sexualii 
preferă să nu fie încadrați în nicio categorie și să insiste asupra termenului general de trans-
sexual. În mod normal, trans-sexualii nu includ persoanele intersexuale care au caracteristici 
sexuale masculine și feminine. Intersexualitatea se referă la persoanele cărora, din punct de 
vedere genetic sau anatomic și hormonal, nu le pot fi atribuite în mod clar sex feminin sau 
masculin. 

Binarul (sexul) presupus determină distincția dintre "sex" și "gen", distincție importantă pentru 
a arăta că identitatea de gen corespunzătoare nu rezultă neapărat din genul biologic, adică 
acești doi termeni nu sunt coerenți, corpul unui bărbat, de exemplu, se poate regăsi, de 
asemenea, în corpul unei femei, adică identitatea genului feminin nu ține doar de destin.  

Filosoafa Judith Butler subliniază că o apariție binară a sexului biologic nu poate fi interpretată 
ca o egalitate a identității binare de gen. Aceasta scrie în mod conștient "apare" pentru că este 
convinsă că sexul anatomic a fost, de asemenea, un produs discursiv. Acest lucru înseamnă 
că organismul nu este recunoscut ca subiect fără atribuirea unui gen prin intermediul limbii; 
inscripția lingvistică a unui gen într-un corp descrie doar percepția care este necesară din 
punct de vedere social pentru ca ea să existe ca atare, fără însă a corespunde adevărului. 

Plan de discuție: trans-sexualitatea  

• Ce este o persoană? 

• Ce se înțelege prin termenul "gen"? 

• Care este diferența dintre sex și gen? 

• Ce identități de gen percepeți? 

• Ce înseamnă pe Internet identitatea de gen? 
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Exercițiu: Discutați pe marginea următoarei teze 

Foarte timpuriu în dezbaterile privind genul, Simone de Beauvoir a subliniat faptul că genul 
este o categorie construită social.  

 

“Nimeni nu s-a născut femeie ci devine femeie.” 

 Simone de Beauvoir 1908 -1986, Scriitoare și filosoafă franceză  
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Materiale  

Dokumentarfilm: Scharang, Elisabeth, Tintenfischalarm. Österreich 2006. 
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Universität Paderborn: Trans- sexualitatea.  
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