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Facebook: Você é Cis, Trans ou Outro?
O Facebook passou a dar aos seus utilizadores dos Estados Unidos a possibilidade de
escolher entre 51 opões de género. Conheça alguns dos termos que um dia podem fazer
parte do menu do seu perfil...

Clara Soares

Reuters

LEIA A ENTREVISTA: 'Não podemos ter vários comparti mentos fechados à chave'

Lembra-se da expressão "Fazes o meu género"? Pode não ter uma ideia precisa do que tal significa
mas também não importa. O lema aplica-se à diversidade de sentidos pessoais de identidade de género
(que nada tem a ver com a anatomia e funcionamento sexual)

Tal como havia feito com as categorias do estado civil (10 opções, entre as quais a de "é complicado"),
a maior rede social do planeta passou a oferecer aos utilizadores dos Estados Unidos, com perfis em
inglês, a possibilidade de costumizar o género, com mais de 50 opções. É certo que algumas reflectem
pequenas nuances e não se excluem entre si, mas a ideia é mesmo dar mais liberdade de escolha, na
hora de preencher o perfil.

Como exemplo, Brielle Harrison, a engenheira de software que liderou o projeto, afirmou à imprensa estar
a fazer a transição de homem para mulher (MTF), apresentando-se, no Facebook, como "mulher trans".

Conheça alguns dos termos que um dia podem fazer parte do menu do seu perfil...

Agénero:  sem género (não se identifica com as identidades existentes)1.
Andrógino: pessoa com qualidades femininas e masculinas2.
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Bigénero:  alguém que se identifica como sendo homem e mulher3.
Cisgénero:  identidade de género geralmente associada ao sexo biológico (ex: Cis Feminino, tem sexo feminino,
sente-se e comporta-se como mulher ou com uma identidade de género feminina; a mesma lógica para Cis
Masculino)

4.

FTM (Feminino para Masculino) / MFT (Masculino para  Feminino):  pessoa que vive como sendo do sexo
oposto aquele com que nasceu (ou tem identidade de género dissonante da do sexo biológico)

5.

Género Fluido: pessoa que concebe o seu género como dinâmico ou alvo de flutuações, consoante o que sente
cerro a cada momento

6.

Género em Questão:  não se definiu ainda em relação ao género ou identidade de género e /ou está a
equacionar formas de expressá-los

7.

Género Queer: Alguém que desafia o binarismo homem/mulher e pode rever-se em múltiplos géneros ou entre
eles

8.

Intersexo:  alguém cuja constituição sexual, perfil hormonal e anatómico não encaixa no corpo tipicamente
feminino ou masculino

9.

Nem-nem (Neither, no original): não quer ser rotulado em termos de género10.
Neutrois: subcategoria dos termos transgénero e transqueer, assemelhando-se aos agénero ou nem-nem. 11.
Pangénero: como a categoria anterior, é inclusiva e desafia a dicotomia de género12.
Transgénero: aquele que não é associado ao sexo designado à nascença, podendo, ou não, alterar o corpo (por
cirurgia ou tratamento hormonal) 

13.

Trans*: transcende as normas de género. O asterisco (*), sem as designações "feminino", "masculino", "homem"
ou "mulher", quer dizer que nem todos os trans se identificam com um rótulo sexual ou de género

14.

Transexual:  com um sexo atribuído à nascença, e com o qual não se sente identificado, procede a mudanças
físicas. Para algumas pessoas, tem uma conotação problemática, pela associação à patologia ("transexualismo",
diagnóstico requerido em processos de que envolvem tratamento hormonal e cirurgia para mudança de sexo)  

15.

Two-spirit:  termo originário da tribo Zuni, da América do norte, para designar nativos americanos com aparência e
características masculinas e femininas (o tal terceiro género, reconhecido oficialmente na Alemanha e no Nepal)

16.

Fonte: Adaptado de The Daily Beast. "What Each of Facebook's 51 New Gender Options Means"

Palavras-chave   facebook, género
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Produtos tóxicos encontrados em roupa de 14
grandes marcas
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Plugin social do Facebook

Visăo

 
0 17LikeLike47 6 

Facebook Você é Cis Trans ou Outro? - Visao.pt http://visao.sapo.pt/facebook-voce-e-cis-trans-ou-outro=f771347

2 de 3 27-02-2014 14:46



Activa Escape

Assine Já Jornal de Letras

Blitz Olhares

Caras SIC

SIC Mulher Expresso

SIC Notícias Expresso Emprego

SIC Kapa Exame Informática

SIC Radical TV Mais

Visão

SITES DO GRUPO IMPRESA

+1.91%  1.60€

Bilheteira Horóscopo

Bolsa Mapas

Cartaz Cinema Metereologia

Cartaz Música Oficinas

Casas Praias

Emprego Programação TV

Farmácias de Serviço Receita do dia

Guia de Hoteis Trânsito

Guia de Restaurantes Vouchers

UTILITÁRIOS / SERVIÇOS

Facebook Você é Cis Trans ou Outro? - Visao.pt http://visao.sapo.pt/facebook-voce-e-cis-trans-ou-outro=f771347

3 de 3 27-02-2014 14:46


