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GEN ȘI CORP 
 

Corporalitatea este un aspect esențial al genului. Corpurile noastre sunt puternic genizate, 

adică felul în care arată este puternic asociat cu un gen sau altul, cu feminitatea și 

masculinitatea, cu a fi bărbat sau femeie. Mai mult, corpul este o arie extrem de normată de 

societate, cu reguli foarte clare cu privire la ce este considerat frumos, de dorit, acceptabil. 

 

Cu toții avem un corp, o relație cu el, cât și o serie de credințe profunde cu privire la cum ar 

trebui să fie, și ce poate să facă corpul nostru. Genul nostru impactează felul în care ne privim 

corpul, iar corpul la rândul lui impactează felul în care relaționăm cu genul nostru. 

 

Corpul este înțeles diferit în funcție de unghiul din care este privit. El poate fi văzut ca: 

● o structura compusă din celule, țesuturi, organe și sisteme  

● o formă fizică a conștiinței noastre 

● o expresie a identității noastre 

● o casă 

● o ”unealtă” prin care putem ce ne dorim 

● o cale prin care putem accesa plăcerea 

● o pânză pe care ne putem exprima personalitatea 

● … și mult mai multe. 

 

   Care este felul în care tu îți înțelegi corpul? Ce te-a influențat să ai percepția asta? 

 

Ca și genul, corpul este profund ancorat în cultură. Nu există un model universal de ”corp bun” 

sau ”corp frumos”, deși este adevărat că concepțiile vestice asupra corpului domină discursul, 

propunându-ne un model de corp spre care ar trebui să tindem. De cele mai multe ori acesta 

arată alb, cu trăsături simetrice, ”frumoase”, slab, fit, înalt, fără păr (mai ales pentru femei), 

”îngrijit”, fără dizabilități, etc. Deși conștient știm că cei mai mulți dintre noi nu au un corp tipic, 

continuăm să perpetuăm acest model prin cuvintele și alegerile noastre, și mai ales prin felul 

în care ne ”supraveghem” și ”penalizăm” unii pe alții atunci când nu ne încadrăm în normă sau 

când nu facem un efort de a ne încadra.  

 

În funcție de sexul atribuit la naștere, părinții sau îngrijitorii noștri ne vor crește într-un mod 

genizat. Fetele vor fi mai degrabă încurajate să ocupe mai puțin spațiu cu corpul lor, să se 
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micșoreze, să își monitorizeze corpurile, să aibă grijă să nu arate prea mult din corpul lor 

celorlalți, să rămână la o greutate social acceptată, să nu pună limite ferme celorlalți, șamd. 

Băieții vor fi mai degrabă încurajați să fie activi, expansivi, să ocupe mai mult spațiu, să își 

miște corpul, să facă sport, să se aventureze, să facă mușchi, să își folosească corpul pentru 

a se impune în fața celorlalți inclusiv prin folosirea violenței. Acum, lucrurile sunt clar mult mai 

nuanțate, și contează foarte mult ce fel de oameni sunt în jurul nostru 

 

Pentru multe persoane trans și non binare relația cu corpul este una dificilă. Fie că de mici 

copii am știut că felul în care ne percepem pe noi nu este la fel cu felul în care ne văd ceilalți, 

fie că mai târziu în viață am reușit să găsim cuvinte care să ne descrie identitatea- corpul a 

fost mereu acolo cu noi, iar relația noastră cu el a fost profund afectată de conștientizarea 

genului nostru. 

 

Faptul că în societatea în care noi trăim există o asociere profundă între a te naște cu sex 

masculin, a fi bărbat, și a avea o expresie de gen masculină, pune extrem de mare presiune 

pe noi toți. Și cu atât mai mult pe persoanele trans și non binare care încercăm să găsim forme 

de a trăi în deplinătatea noastră într-o societate profund binară și normativă. 

 

După cum am mai vorbit până acum, felul în care arătăm nu determină identitatea noastră. 

Însă identitatea noastră crează o imagine de sine, care, uneori poate să nu fie în acord cu 

realitatea noastră corporală. Ce înseamnă asta? Pentru unii dintre noi, asociem forma corpului 

nostru cu un alt gen decât cel cu care ne identificăm, anumite părți ale corpului ne crează 

disforie de gen, ne este greu să ne uităm la corpul nostru în afara cadrului desenat de 

societate. 

 

Disforia de gen se referă la durerea asociată cu lipsirea de aliniere dintre felul în care ne 

identificăm și forma pe care o ia corpul nostru. Ne dorim ca corpul nostru să arate în exterior 

cine suntem, să comunice celorlalți că suntem femei, bărbați sau persoane non binare. Atunci 

când nu putem să facem asta putem să ne simțim alienați de lumea în care trăim. 

 

Feminitatea, masculinitatea, și neutralitatea, deși constructe sociale, sunt niște feluri de a 

comunica cel mai ușor celorlalți genul nostru, și ne ajută să simțim aliniere între exterior și 

interior. Multe femei își exprimă identitatea folosind feminitatea, mulți bărbați își exprimă 

identitatea prin masculinitate, și, pentru multe persoane non binare o combinație dintre cele 

două, sau neutralitatea ajută în exprimarea genului. Însă asta nu este valabil pentru toate 

femeile, toți bărbații, și toate persoanele non binare. Aceste 3 concepte sunt înțelese și 

exprimate diferit de la persoană la persoană. Ele nu ar trebui să fie impuse cuiva pe baza 

genului său, ci sunt mai degrabă o alegere proprie, o formă de a ne arăta celor din jur, și de a 

comunica cu ei. 

 

Feminitatea, masculinitatea, și neutralitatea sunt despre felul de a ne îmbrăca și accesoriza, 

manierisme, gesturi, tonul vocii, culorile folosite, tunsoare, machiaj, și multe altele! Pentru unii 

ele sunt despre atitudine sau felul în care relaționăm cu ceilalți, pentru alții despre energia pe 

care o emitem. 
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Expresia de gen a fiecăruia dintre noi poate sau nu să fie direct legată de identitatea de gen. 

Există persoane care se identifică ca bărbați și au o expresie de gen feminină, la fel cum există 

femei masculine, sau persoane non binare feminine sau masculine. E important să promovăm 

libertatea în exprimare, pentru că asta ne va aduce cu sine mai multă libertate de exista așa 

cum suntem. Corpul ne oferă ocazia să ne jucăm cu genul, să explorăm, și să ne cunoaștem. 

În același timp corpul ne constrânge și ne limitează accesul și bunăstarea. 

 

Cum putem să fim mai feminini, masculini, sau neutri în expresia noastră corporală? 

● cel mai important lucru este să lucrăm la a interioriza faptul că genul nostru este valid 

indiferent de expresia noastră de gen: unele persoane nu pot să se exprime așa cum 

și-ar dori din cauza fricii de a nu-și pierde locul de muncă, respingerii celorlalți, sau 

pierderii prietenilor și familiei. Oricum ar fi, nu trebuie să faci nimic dacă nu îți dorești 

sau nu poți! 

● apoi, începe prin a defini ce e înseamnă pentru tine aceste concepte și care și se 

potrivește cel mai bine ție: pentru o persoană barba ar putea fi ceva masculin, iar 

pentru altcineva, ar putea fi ceva feminin, mai ales în asociere cu machiaj sau sclipici! 

E timpul să renunțăm la a mai geniza elemente corporale precum părul corporal, 

distribuirea grăsimii în corp, mușchii, sau vocea. 

● explorează ce calități vrei să întrupezi și să exprimi prin corpul tău prin exprimarea mai 

feminină, masculină, sau neutră 

● alege câteva elemente cu care vrei să te joci, și introdu-le în garderoba și stilul tău: 

tipuri de haine diferite, bindere pentru comprimarea pieptului, lenjerie intimă, packere, 

prosthetics, șamd. Uneori nici nu e nevoie ca aceste elemente să fie vizibile celorlalți, 

poți alege cât de mult sau puțin vrei ca ceilalți să observe aceste modificări asupra 

corpului tău. Dă-ți voie să simți impactul acestor schimbări asupra stării tale de bine, 

și vezi dacă ele te ajută să simți sau nu euforie de egen. Nu uita că nu există un singur 

fel de a fi un gen sau o expresie de gen! Așa că fiecare dintre noi va trăi aceste 

schimbări într-un mod diferit. 

● vorbește cu alte persoane trans și non binare despre experiența lor cu tratamentul 

hormonal, efectul acestuia, și căile prin care îl poți accesa. Nu toată lumea va dori sau 

putea să ia testosteron sau estrogen, și asta e ok! Pentru unii dintre noi a avea acces 

la tratament hormonal ne poate salva viața! Pentru alții, nu este ceva ce ne dorim sau 

avem nevoie. Noi ne cunoaștem cel mai bine, și putem lua deciziile cele mai potrivite 

pentru viața noastră. 

● dacă asta este ceva ce îți dorești, tot prin intermediul comunității poți explora și afla 

mai multe despre operațiile de afirmare a genului ce pot fi realizate de specialiști. E 

important să primești feedback cu privire la doctorii care efectuează aceste operații de 

la alte persoane trans pentru a te simți cât mai informat și în siguranță în acest proces! 

 

Extrem de important atunci când vorbim despre corp și exprimarea genului este siguranța 

noastră. Transfobia este în continuare prezentă în majoritatea societăților, și, fie că vrem sau 

nu, un corp normativ va tinde să treacă mai ușor prin lume fără să fie ostracizat. Nu e nimic 
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greșit în a ne dori să trecem drept genul cu care ne identificăm, la fel cum nu este nimic greșit 

în a respinge în totalitate aceste norme și a ne exprima într-un mod neconform cu genul. 

 

Acceptarea propriului corp ca persoană trans și non binară arată diferit pentru fiecare dintre 

noi. Pentru unele persoane asta arată a face pași înspre a se prezenta diferit lumii, pentru alții 

înseamnă să accepte locul unde sunt acum.  

 

Ce poate fi de folos pentru noi toți este să: 

● ne tratăm cu blândețe și respect în procesul de acceptare și afirmare a genului în 

corpul pe care îl avem 

● nu ne comparăm cu celelalte persoane: fiecare dintre noi are un alt drum, și asta e 

minunat!  

● vorbim despre experiența noastră cu ceilalți, și să ascultăm experiențele celorlalți și să 

le punem întrebări pentru a învăța și a ne calibra așteptările 

● luăm deciziile cu care suntem aliniați, nu pe cele pe care credem că ar trebui să le 

luăm 

● ne mișcăm corpul, să dezvoltăm o relație cu el, indiferent cum arată asta pentru fiecare 

dintre noi! 

 


