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Construción social de estereotipos
-Socialización e posibles cambios

-Construción da feminidade: ser
muller e nai.

-Reprodución dos estereotipos 
de xénero: educando en 
esquemas de xénero que
conduzan á desexada 
igualdade.

-Construción moderna da
maternidade.

- Construción da 
masculinidade: 
consecuencias para as
relacións de xénero.

- Cambios na concepción da 
paternidade e a súa
implicación no cambio de 
estereotipos.

- Traballo e familia: unha
cuestión pendente na vida 
familiar.

- Que tipo de sociedade
queremos? 

•



Construción da feminidade: ser muller e nai

- Relevancia do rol maternal no desenvolvemento da identidade social das mulleres →
idealización da maternidade en canto á satisfacción, relacións cos  fillos/as e 
desenvolvemento emocional do neno/a (Silverstein, 1991).

- Representación social da maternidade reproduce os estereotipos e roles de xénero →
forte asociación entre categoría ser muller e rol tradicional feminino de ser nai.

• Ser nai como un rol a partir do que o xénero salienta (comparten aspectos comúns 
dun grupo social, o de ser muller).

• A maternidade confire una identidade social positiva.
• Ser nai estaría influído polos roles domésticos nos que a muller se socializou.
• As nais  con identidade social positiva  identifícanse máis co seu endogrupo

(mulleres-nai) que ten como característica máis salientable  o constructo maternal.
• Ser nai é parte da identidade da muller, independentemente de ser nai ou non.
• A reprodución dos roles maternais estaría relacionada co grao de tradicionalismo de 

dita identidade.



Construción moderna da maternidade
• Novas formas de relación nai-fillo.
• A  relación nai-afecto-coidado-realización comeza a cambiar?
• Necesidade afectiva e psicolóxica de certas mulleres cara á maternidade
• Actualmente pluralidade de formas de maternidade: nais solteiras, nais portadoras, nais 

adoptivas, nais biolóxicas, nais viúvas inseminadas, etc., pero sempre nais.
• Criamos que a modernidade faría desaparecer a división sexual das normas, pero está

reconducindo cara ao individualismo (Lipovetsky, 1999).
• A permanencia  na crianza e discurso sobre maternidade mantén a  muller na asistencia ao outro
• Agás o preservativo e a vasectomía todos os métodos de contracepción operan sobre o corpo da 

muller → a adhesión das mulleres ao modelo de esveltez  relaciónase cos conflitos de identidade 
social producidos pola anticoncepción e as motivacións profesionais (Lipovetsky, 1999).

• A corpulencia asociada á fecundidade esvaíuse porque xa non é este o destino da muller.
• A delgadez expresa a negativa a identificar o corpo da muller co feito da maternidade e por 

tanto a consideración social da muller-nai debilitouse, sen embargo o discurso é outro, certas 
ambivalencias ao respecto.

• Non se trata de asemellar homes e mulleres senón de conquistar  para eles un criterio de beleza 
que reflicta a súa preocupación polo mito do eterno (Paterna e Martínez, 2005).



A terceira muller (Lipovetsky, 1999)
• A posibilidade de construírse individuo autónomo, liberada da 

procreación, da parella e a familia.
• Agora son posibilidades, non destinos.
• Non nos enganemos, a posibilidade non é garantía de Igualdade.
• Normas, valores e roles seguen sendo diferenciadores obxectivos 

e marcadores subxectivos de desigualdade.
• A innegable implicación dos homes no procecto familiar non é

aínda unha norma.
• As nais tamén terían que deixar de acudir á esfera familiar como 

único elemento de gratificación.
• Vivir sen o mito da maternidade dará a luz a novas formas de 

mulleres.



Mecanismos lingüísticos que reproducen os 
estereotipos de xénero en relación á maternidade

• Representación social da maternidade positivamente valorada fronte á non 
maternidade.

• Os estados vivenciais é o definitorio de dita positividade, fronte ás 
consecuencias negativas que ten a condición de non ser nai.

• Estereotipos negativos sobre as mulleres que non son nais.
• Ningún compoñente relativo á sexualidade, nin á parella foi asociado á

condición de maternidade, só relación nai-fillo/a e familia (Paterna e 
Martínez, 1999)

• O termo muller foi asociado ao de nai, o que non apareceu na mostra de 
mulleres non nais. Tampouco home aparece asociado a pai no caso dos 
homes (Paterna e Martínez, 1999)

• A maternidade como condición favorable e a non maternidade como 
desfavorable é máis probable que se convirta en estereotipo e que tenda a 
reproducirse, o caso contrario queda restrinxido a situacións particulares.



Estereotipos de xénero: construción da 
Masculinidade

• Masculinidade: rasgos e cualidades persoais, atribuídas ao autoconcepto e condutas 
consideradas masculinas.

• Masculinidade: roles sociais constrídos socialmente.
• Modelo tradicional masculino (Thompson e Pleck, 1986): normas sociais que 

prescriben e proscriben o que un home debería sentir e facer.
• Ideoloxía masculina: normas de dureza, estatus e antifeminidade.
• Norma social dominante en roles masculinos: antifeminidade (Brannon e Juni, 1984).
• Os homes asocian masculinidade con ser activos profesionalmente, éxito laboral, 

dominancia en relacións interpersoais e dispór de suficientes recursos como para non 
necesitar axuda.

• Un modelo tradicional de masculinidade relaciónase con actitudes negativas cara á
igualdade de xénero (Sinn, 1997)

• A adscrición a unha identidade tradicional e estereotipos de xénero (masculinos para 
homes e femininos para mulleres) relaciónase negativamento con actitudes positivas 
cara ao feminismo



Construción da masculinidade

• Homes con forte ideoloxía masculina rexeitan toda etiqueta de 
feminidade ou feminismo que non estea de acordo coa súa 
identidade de xénero ameaza a súa identidade de xénero menos
percepción de desigualdade.

• Homes e mulleres igual en norma masculina de estatus.
• En homes é a norma de antifeminidade a relacionada con roles de 

xénero tradicionais a ideoloxía masculina constrúese arredor da 
oposición ao feminino e ás crenzas sobre as relacións de estatus 
coas mulleres.

• En mulleres son as normas de dureza e estatus as asociadas cos 
roles de xénero.

• Conclusión: as normas sociais que homes e mulleres definen 
establece un modelo social sobre feminidade e  masculinidade.



Paternidade e cambio de estereotipos
• Necesidade do pai dun papel máis activo no desenvolvemento dos fillos/as
• Un cambio na percepción do rol paternal non significa un cambio na conduta 

de participación familiar.
• Socialización a partir da participación dos propios pais e o estatus laboral da 

nai.
• Novo home e novo pai: maior desenvolvemento da dozura, sensibilidade e 

dedicación ás emocións e ao coidado dos outros.
• Modelo de paternidade só é posible con certos cambios nas definicións de 

masculinade.
• Rol Paternal: o home vai perdendo ese medo á identificación coas 

características expresivo-femininas.
• A paternidade como unha vivencia emocional de gran valor e con  gran poder 

(Pollack, 1995) ---representación social positiva fronte á non paternidade.



Que tipo de sociedade queremos?

• Relación  entre ideoloxía masculina, roles de xénero, sexismo e conciencia de 
xénero: educar cara á conciencia de xénero en homes e mulleres.

• Cambio no grao de tradicionalismo e identidade masculina.
• Múltiples concepcións de masculinidade.
• Mecanismos que identifican os homes con masculinidade resulta 

problemática (Smiler, 2004)
• Analizar actitudes e condutas de forma conxunta para unha visión máis 

acertada e global da problemática.
• A percepción de desigualdade como antecedente significativo para o cambio 

na dedicación ás tarefas domésticas e o coidado da prole (Kuwe e Mikula, 
2002)  pero non suficiente.



Que tipo de sociedade queremos?
• Sexismo moderno: implicado na percepción de discriminación e lexitimidade 

das relacións de estatus (Cameron, 2001)
• Os rapaces novos que se definen a si mesmos cunha masculinidade tradicional 

(norma de antifeminidade) teñen actitudes máis conservadoras cara a roles de 
xénero e ás condutas que se espera deles e crenzas máis tradicionais cara aos 
roles das mulleres (Chu et al, 2005)

• Crenzas positivas sobre a participación paterna.
• Non percibir a masculinidade e feminidade como mutuamente excluíntes xa 

que supón unha limitación nos roles e comportamentos --- esquema de 
xénero andróxino actúa dependendo da demanda situacional, maior 
flexibilidade e gran variedade de condutas.

• Maior independencia nos roles de xénero.


