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A IDENTIDADE DE XÉNERO: A TRANSEXUALIDADE 

 

 

HISTORIAS DE AQUÍ E DE ALÁ 

 

No libro Black like me (1961) o periodista (de raza branca) John Howard Griffin conta 

as súas peripecias nos Estados Unidos, no profundo sur, cando se fixo pasar por un 

home negro. O miolo do libro céntrase na discriminación á que continuamente se ve 

sometido; pero eu quero destacar un lixeiro matiz: ¿podémonos siquera facer unha idea 

do que pode significar ser branco “de cabeza” e ser tratado como un negro? 

 

A seguinte historia non sería posible hoxe en día porque non pasaría nin o máis mínimo 

filtro ético da investigación psicolóxica. Trátase de experimentos relacionados coa 

obediencia á autoridade, onde nunha situación experimental os participantes eran 

conminados pola figura de autoridade, representada polo investigador, a darlle a outra 

persoa descargas eléctricas cada vez máis fortes. A penosa conclusión foi que en 

determinadas circunstancias unha maioría de persoas normales son (somos) capaces de 

infrinxir dano a outra máis alá do que estaríamos dispostos a aceptar. Outros estudos 

sobre o comportamento de masas, menos radicais, centráronse no efecto da presión 

social sobre a percepción. Encontraron, de novo, que unha persoa chega a dubidar 

incriblemente das súas propias percepcións, de novo máis alá do que nos podería 

parecer razonable. 

 

A última historia refírese a un castigo especialmente cruel e temido polos membros das 

comunidades antigas dos xudeus: cando alguén cometía unha falta particularmente 

grave contra os preceptos era condenado a ser ignorado polos demais membros da 

comunidade. Non lle falaban, non o miraban, dábanlle as costas... como se deixase de 

existir. Se alguén, por un casual, xogou cun rapaz pequeno a facer que non o vía seguro 

que descobreu o angustioso resultado para o neno. Igual ca os experimentos perigosos 

que presentan na tele ¡Esto no lo hagan en sus casas! 

 

 

A IDENTIDADE DAS PERSOAS 

    

Estas historias veñen a conto da potencia que teñen sobre as persoas os fenómenos que 

inflúen na nosa identidade. Non está claro cómo se vai conformando a identidade, todos 

os factores que poden influir neste proceso. Pero somos unha especie eminentemente 

social, e a interacción co entorno (social) ten un valor crítico. Estas interaccións, 

segundo a súa natureza, van permitir que reafirmemos a nosa autoimaxe, a vaiamos 

desenvolvendo, ou rematemos inseguros mesmo de quen somos. A imaxe que os demais 

nos devolven de nos mesmos é crítica. Podedes imaxinar ser tratados como negros, 

sendo brancos? Podedes imaxinar ir pola rúa e parecer invisibles? que unha persoa 

importante para vós vos presione para ser o que non sodes? 

 

Esto non é o mesmo que estar en desacordo, ou corrixir, a outra persoa. Como pais e 

nais temos a responsabilidade de educar aos nosos menores; cando un rapaz/a rompe 

unha norma, facer algo ao respecto pode axudalo a socializarse, a aprender que nun 

sistema social é preciso seguir certas indicacións. Pero cando ocorre esto transmitimos 



unha mensaxe do tipo “non me gusta o que fas, non permito o que fas”; cando dúas 

persoas se enfrontan transmiten “non estou de acordo contigo, non tes razón”... Pero o 

tipo de mensaxes a que me refiro van máis alá: “non existes, non che recoñezo como 

persoa, ou non che recoñezo na imaxe pola que queres ser recoñecido”… 

 

 

PERO... ¿ESTO TEN QUE VER COA TRANSEXUALIDADE? 

 

Si. A transexualidade é a situación na que se atopan as persoas cuxa identidade rexistral 

non coincide coa súa identidade de xénero: “legalmente” están recoñecidos comos 

homes, pero síntense mulleres, ou “legalmente” recoñecidos como mulleres pero 

síntense homes. É unha condición coa que se nace, pola que o sexo sentido ou 

psicolóxico, o que realmente determina a identidade, non coincide co fisiolóxico ou 

aparente. Cando nacemos os médicos baséanse neste para (arbitrariamente) supoñer o 

outro, e trátase de dúas cuestións diferentes non sempre coincidentes. 

 

É importante aclarar que a transexualidade non é unha opción, unha inclinación ou 

orientación sexual. Non é algo que unha persoa decida da mesma maneira que subir a un 

autobús ou ter un fillo. Tampouco é un trastorno mental ou do comportamento, nin unha 

moda recente. É  unha cuestión identitaria que pode observarse moi cedo, unha 

manifestación máis da diversidade humana, observada xa desde fai tempo (o termo foi 

acuñado nos anos 20, e claramente descrito nos anos 40, do século XX). 

 

Cando unha persoa se encontra nesta situación sabe que algo non vai ben, algo non lle 

cadra, pode que inicialmente non sepa nin de qué se trata. Presenta gustos, preferencias 

e comportamentos que socialmente identificamos co outro xénero, e o entorno social 

remata por decatarse do que está a pasar. Outras veces o entorno interpreta 

erróneamente estas observacións e dá tempo ao menor a se reivindicar: chega un 

momento no que encontra o xeito de decir “quero ser unha nena/un neno”. 

 

 

A RESPOSTA DO ENTORNO FAMILIAR 

 

Nun mundo ideal o xénero non debería ter tanto valor. Nunha sociedade non sexista é 

imaxinable pensar nas persoas distribuidas nun continuum onde a ésta lle gusta máis o 

fútbol e aquél disfruta facendo ganchillo, éste é máis de pesca e aquela máis de caza. 

Afortunadamente unha nena xa pode xogar ao fútbol sen chamar a atención, pero 

seguimos vivindo nunha sociedade fortemente marcada polas diferenzas de xénero, e 

hai gustos, comportamentos e fenómenos que vencellamos a un ou outro xénero: as 

bonecas son para as rapazas, e os martelos para os rapaces.  

 

Por eso o xénero é un elemento central na configuración da propia identidade persoal. 

Hai investigacións que poñen de manifesto o xeito diferente no que un adulto se dirixe a 

un bebé segundo se vista en base ao que os estereotipos marcan como axeitado para 

neno ou nena: o tratamento diferencial en base ao sexo comeza xa no berce, e vai 

marcando o xénero.  

 

Esta influencia crítica conta, ademais, cunha dificultade: con frecuencia o xénero é 

equiparado ao sexo, confundíndose ambos niveis cando realmente son diferentes; en 

términos estatísticos é habitual que haxa certa correspondencia entre o sexo biolóxico e 



o xénero sentido. Pero unha cousa son os xenitais, que só de forma excepcional ofrecen 

dúbidas, e outra o xénero; este último, anque poda ser influido pola xenética e a 

fisioloxía, ten por definición un forte compoñente de construcción social, anque comece 

no propio berce.  

 

Agora convídovos a voltar ás historias do principio: imaxinádevos tratados como homes 

cando vos sentides mulleres, imaxinade que sodes un home e ninguén vos ve, que sodes 

invisibles como tales; imaxinade, aínda máis, que unha autoridade (calquera adulto pode 

ser unha autoridade, sobre todo na propia familia) vos di que non, que estades 

enganados, que sodes o que vós sabedes que non sodes... 

  

A primeira reacción natural dunha familia pode ser de incredulidade, sorpresa, 

confusión, e dispararse todos os temores do mundo... pero o menor necesita ver 

aceptación, apoio e naturalidade ao seu redor, tralo impacto inicial. Ésa é a reacción que 

vai posibilitar ao menor trans o valor para seguir a mostrarse. Se negamos o que pasa, 

se reprimimos esas manifestacións, mesmo se nos enfadamos, castigamos ou 

prohibimos, estamos transmitindo ao neno/a que hai algo malo, imperfecto, deficitario, 

vergoñento nel; que hai que agachalo, que ninguén o saiba... Tan destructivo como 

negarnos a propia existencia. Cabe supoñer que unha persoa trans teña inseguridades e 

medos; se a mensaxe do entorno social máis importante para el (a familia) é “eres unha 

persoa válida, eres meu fillo/a, ímoste tratar como queiras ser tratado, non tes unha 

enfermidade, non tes un problema...”, cabe supoñer tamén que se sentirá aceptado, 

acompañado e recoñecido. Polo menos non lle faremos dubidar das súas propias 

percepcións. 

 

 

O PAPEL DA ESCOLA (E DA SOCIEDADE EN XERAL) 

 

Desde fai xa uns anos é preceptivo que os centros educativos conten cun Plan de 

Convivencia. Nel inclúense elementos que pretenden dar resposta á cada vez maior 

diversidade nas aulas, de xeito que todos os membros da comunidade educativa poidan 

convivir nun ambiente de respecto mutuo e convivencia pacífica. Este documento vai 

incorporando novas aportacións, e no pasado curso as autoridades engadiron o 

protocolo de identidade de xénero, sumándose Galicia así a outras que xa o fixeran 

recentemente. 

 

Máis alá das obrigas, unha escola acolledora que fomenta a solidariedade, o respecto e a 

cultura da paz, debe ter un rol activo nestas situacións. Dado que o alumnado pasa 

moitas horas na escola, nalgúns casos as observacións feitas aquí poden axudar á familia 

a entender o que está a pasar; en todos, unha vez coñecida a situación, cómpre poñerse 

ao seu servizo e colaborar con ela no que poida estar na nosa man. Como a familia, a 

mellor actitude debe ser a aceptación, o apoio e a naturalidade. 

 

A escola é un lugar que pode facilitar o tránsito social, axudando ao menor a facer 

pública a súa condición diante da comunidade educativa, axudalo na transformación 

pública da súa imaxe, e tratalo como quere ser tratado, segundo o seu sexo sentido. Esto 

supón cambiar de nome, cambiar de uniforme, de imaxe xeral... Toda esta 

transformación pode ser vivida con ledicia: por fin, unha persoa pode ser máis feliz 

porque atopou o xeito de se manifestar, de se dar a coñecer como realmente é. 

 



O alumnado debe acompañar ese proceso. Haberá compañeiros e compañeiras, testigos 

que necesitarán que alguén lles explique esa transformación, e guialos, se fose preciso, 

respecto ao que deben facer para apoiar ao seu compa. O profesorado debe coñecer 

tamén esta situación, para acompañar ao menor no proceso e vixiar a acollida dos 

demais nenos/as; o esperable é unha actitude positiva, pero se se dera unha conduta 

discriminatoria ou de burla, o dano sería maior ca nunha situación distinta, por eso 

deben abordarse se xurdiran. Se todos a unha no entorno escolar devolven ao menor a 

mensaxe que reafirma a súa nova e auténtica identidade estamos permitindo que a poida 

desenvolver de xeito natural. É o seu dereito. Nada máis. Nada menos.  

 

De xeito tamén natural, o coñecemento desta situación chega aos fogares, cun diverso 

grao de coñecemento. Está ben que así sexa. Desde as familias pódese axudar 

transmitindo aos menores a mesma naturalidade, aceptación e respecto con que os 

rapaces/as acostumbran a facelo.  

 

Unha das dificultades da condición trans é a falta de visibilidade. É certo que 

estatísticamente está menos representada ca o xénero masculino ou feminino, pero non 

por descoñecida é menos real. Cando se descoñece complícase a súa integración; por un 

lado, foméntase a sensación de algo raro, estrano, patolóxico; por outro, impide que a 

xente saiba o que pode facer se quere axudar. Anque sexa unha característica persoal 

estatísticamente menos común, para min ten un valor extra: a valentía de se enfrontar ao 

mundo para reivindicarse como o que é; cando un leva toda a vida sendo tratado como 

home cando se sinte muller, ou como muller cando se sinte home, cómpre unha forza 

maior para sacudirse os medos e reafirmarse. Como mínimo merecen o recoñecemento 

que antes se lles negou.  

 

Que este artigo sexa unha modesta aportación para incrementar esa visibilización, e un 

homenaxe a tan valerosa xente. 

 

Agora te vemos. Benvida. 

 


