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Gènere i societat
Unitat 4. La socialització diferencial a l’escola
4.1. Els dèficits de la coeducació. Desigualtats en el sistema educatiu
Com molt bé Fernàndez Enguita 1 indica, la integració de les nenes en el sistema educatiu
ha estat molt satisfactòria. Les polítiques relatives a la coeducació han produït molt bons
resultats pel que fa a les tasses de retenció, accés i promoció en els estudis que són
superiors a les dels homes en tots els nivells educatius. La taula següent il·lustra el que
acabem de dir.

Total

Noies

Nois

%
Noies

Arts

1.677

1.240

437

74%

Humanitats i ciències
socials

14.737

9.168

5.569

62%

Ciències i tecnologia

14.620

6.841

7.779

47%

Taula 1: Alumnes aprovats al finalitzar el batxillerat a Catalunya per sexe i modalitat, curs 2010-2011
Font: Elaborat a partir de les dades de l’Institut Nacional d’Estadística corresponent al curs 2010-11
(Més informació: http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/record=b1217824~S35*cat )

Del total dels 31.034 alumnes que han superat el batxillerat, 17.249 són noies i 13.785 són
nois, és a dir, per cada dos nois tres noies han acabat el batxillerat. Aquesta és la proporció
que es dóna a Catalunya en els cursos 2010-11 i que creiem que pot ser generalitzable a la
resta de les comunitats autònomes. Però, a més la taula ens proporciona més informació
sobre la diferència de perfils entre nois i noies que demostren: a) L’orientació que s’establirà
en el seu futur pròxim a través de l’elecció feta en la modalitat de batxillerat. b) Aquesta
orientació ve des del principi determinada. Tal i com les xifres indiquen, progressivament,
podem veure que les noies van envaint vedats tradicionalment reservats als nois com la
modalitat de ciències i tecnologia 2 en un 47%. Les xifres, a més evidencien el desajust
entre les modalitats d’arts (74%), humanitats i ciències socials (62%) respecte a ciències i
tecnologia (47%).
Immediatament, els percentatges anteriors ens demostren, a la vegada, que la coeducació
és una acció necessària però no suficient i la pregunta que sorgeix és si les escoles preparen
1

Es pot consultar l’article de Fernàndez Enguita, M. “Los desiguales resultados de las políticas
igualitarias: clase, género i etnia en educación” Fernández Enguita (ed.) Sociología de la Educación, ed.
Ariel, 2001, pàgs. 440-454.
2

És una opció de l’autora excloure qualsevol explicació que és basi en pressupostos de diferències
cerebrals i/o neurològiques (la qual cosa implicaria concebre que els nois són més intel·ligents que les
noies) molt en voga en determinats àmbits com la medicina.
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pels mateixos papers públics a les dones que als homes. Nombrosos estudis realitzats
per Kelly3 revelen que el fet de compartir un mateix currículum no és sinònim d’igualtat.
N`hi ha prou en observar els materials escolars, la majoria de les dones són ignorades o bé,
si existeixen, són relegades a papers domèstics o secundaris destacant sempre la seva
primacia en l’àmbit privat. Mentre es reparteixen les tasques de l’aula de forma homogènia,
les noies no troben en els textos escolars models de dones que les estimulin a desenvolupar
rols diferents als tradicionals 4. El que observen és una racionalització de la segregació
professional, en què aprenen que uns papers professionals són més apropiats per a les dones
que altres5. En termes generals podem dir que la presència de personatges femenins, tan a
nivell col·lectiu com individual és minoritari. En el discurs icònic el percentatge dels
personatges femenins apareguts en els llibres de text de secundària es troben per davall de
les referències masculines. A més, el suport verbal específic per a les il·lustracions, o sigui, a
peu d’il·lustració on s’anomena a l’autor o autora, segueix la mateixa línia observada. Les
figures presentades com a representatives en els continguts dels llibres de text, acostumen a
ser personatges masculins.
En definitiva, els models d’educació de les dones, particularment, en termes de currículum
són menys neutrals del que a simple vista semblen. Per a MacDonald6, els models
d’escolarització de classe treballadora, encara que puguin tenir una certa lògica de classe,
són contradictoris ja que es centren en els rols maritals i maternals com a primer objectiu
mentre tracten el treball com un problema perifèric a pesar de que una majoria important es
veurà obligada a sortir en aquest mercat. En canvi, per la classe mitjana, l’experiència és
diferent encara que menys controvertida. La ideologia de la igualtat d’oportunitats entre els
sexes expressa la concepció lliberal dels professors que malgrat, dirigir-los a l’adquisició d’un
bon currículum, perpetuen una ideologia similar a la de la mare i esposa orientant-los cap a
professions típicament femenines com medicina, educació, treball social. Irònicament, les
noies reben una educació elevada que les proporcionarà treballs de “cura de” a temps total
que més tard entraran en conflicte amb la seva vida marital.

3

Kelly, G. Y Nihlen, A. Opus. CitPàgs. 211-218.

4

Blanco (2000) analitza de qui parlen els llibres de 1r cicle d’Educació Secundària Obligatòria. Sobre un
total de 56 llibres analitzats pertanyents a tots els àmbits escolars amb més de 4.500 pàgines,
s’identifiquen un total de 16.165 personatges. L’anàlisi procedeix a agrupar la informació en dos grans
categories: la identificació dels personatges i la seva caracterització social. La distribució trobada és la
següent: 1.598 dones, 5.192 homes, 487 col·lectius homes i dones, 5.870 masculins genèrics, 2.259
genèrics i 755 institucions. La proporció dels personatges segons el tipus de discurs representa un 6%
de dones i un 93% d’homes o genèric masculí.
5

També els equips d’assessorament psicopedagògic dels centres escolars tenen molta influència en el
tipus de recomanacions que proporcionen als seus alumnes/es, sent un dels eixos més importants, ja
que d’ells depèn la futura orientació professional.
6

MacDonald, M. Opus cit. Pàgs. 17-18.
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Part 1: Aspectes generals:
1.1. Conceptes bàsics
Androcentrisme

Consisteix a considerar a l'ésser humà de sexe masculí com el centre de
l'univers, com la mesura de totes les coses, com l'únic observador vàlid de
quant succeeix en el nostre món, com l'únic capaç de dictar lleis,
d'imposar la justícia, de governar el món. És precisament aquesta meitat
de la humanitat la qual posseeix la força (els exèrcits, la policia), domina
els mitjans de comunicació de masses, posseeix el poder legislatiu,
governa la societat, té en les seves mans els principals mitjans de
producció i és l'amo i senyor de la tècnica i de la ciència.

Coeducació

És utilitzat comunament per a referir-se a l'educació conjunta de nenes i
nens.

Condició
dona

de

la Factors i mecanismes socials, econòmics i culturals que mantenen a les
dones en una situació desavantatjosa i subordinada en relació amb els
homes. La forma en la qual s'expressa aquesta subordinació varia segons
el context històric i cultural.

Discriminació de Ignifica tractar a les persones de manera diferent en base al seu gènere,
gènere
és a dir, tota distinció, exclusió o restricció basada en el sexe, que tingui
per objecte menyscabar o anul·lar el reconeixement o exercici dels seus
drets per part de la dona o del home.
Equitat

Es refereix al principi conforme el qual homes i dones accedeixen amb
justícia i igualtat a l'ús, control i benefici dels bens, serveis, oportunitats i
recompenses de la societat, amb la finalitat d'assolir la participació de les
dones en la pressa de decisions de tots els àmbits de la vida social,
econòmica, política, cultural i familiar.

Estereotips
gènere

de Creences, expectatives i atribucions sobre com deuria ser o comportar-se
cada sexe. Idees, actituds i valors preconcebuts que es tenen respecte a
una persona o grup de persones en funció de la edat, el sexe, l'ètnia, etc.
solen ser irracionals, erronis, rígids i presenten simplificacions excessives
que reflecteixen prejudicis i presenten una gran resistència al canvi.

Feminisme

Invoca una crítica a la desigualtat entre dones i homes, i proclama la
promoció dels drets i interessos de la dona.

Gènere

Característiques psicològiques, socials i culturals assignades a les persones
en funció del seu sexe.

Igualtat
gènere

de Significa que no existeix discriminació en base al sexe de la persona per a
l'assignació d'oportunitats, recursos o beneficis, ni a l'accés a serveis. La
igualtat de gènere parteix del principi que tots els éssers humans, tant
homes com dones, tenen la llibertat per a desenvolupar les seves
habilitats personals i per fer eleccions sense estar limitats per estereotips,
rols de gènere rígids, o prejudicis. No significa que homes i dones hagin de
convertir-se en el mateix, sinó que els seus drets, responsabilitats i
oportunitats no dependran del fet d'haver nascut home i dona.

Masclisme

Actitud i comportament de qui discrimina o menysvalora a les dones per
considerar-les inferiors respecte dels homes: el masclisme està encara
bastant arrelat en la nostra societat.

Patriarcat

És una estructura bàsica de totes les societats contemporànies. Es
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caracteritza per l'autoritat, imposada des de les institucions, dels homes
sobre les dones i els seus fills en la unitat familiar. Per a què s'exerceixi
aquesta autoritat, el patriarcat ha de dominar tota l'organització de la
societat, de la producció i el consum a la política, el dret i la cultura.
Rols o papers de Prescripcions, normes i expectatives de comportament establertes
gènere
socialment per als homes i les dones, que s'assumeixen també en
expressions de la masculinitat i la feminitat, així com en la identificació
que se'n fan de les diverses activitats o ocupacions que desenvolupa una
persona associada directament amb el sexe que pertany.
Per exemple:7
Sexe

A referència als aspectes físics, biològics i anatòmics que distingeixen a
una dona i a un home, determinats genèticament. Són característiques
naturals i immodificables.

Sexisme

És el conjunt de tots i cadascun dels mètodes emprats dins de l'estructura
social patriarcal per a poder mantenir en situació d'inferioritat,
subordinació i explotació al sexe dominat: el femení, representat pels rols i
els estereotips de gènere que, en tots els àmbits de la vida i les relacions
humanes, són assumits no només pels homes, sinó també en molts casos
per les dones, com formes de funcionar socialment per a sobreviure.

Socialització

Processos psicosocials on l'individu es desenvolupa com a persona i com a
integrant de la societat. L'àmbit on es desenvolupen aquestes facultats i
valors són la família, l'escola, els grups socials, els mitjans de
comunicació...

1.2. Cronologia de l'estat social de la dona a Espanya
El feminisme espanyol va tenir com a moviment social una menor envergadura que en la
majoria dels països desenvolupats europeus. Sempre va estar més centrat en reivindicacions
de tipus social, com el dret a l'educació o al treball, que en demandes d'igualtat política.
La situació dels rols femenins pot ser observada, a partir de la legislació de cada període
històric, i en les actituds i comportaments dels individus.

Anys trenta:
Malgrat els esforços de les primeres sufragistes espanyoles, la concessió del vot femení a
Espanya és atribuït a les reformes introduïdes en la legislació de la Segona República
Espanyola (1931-1936).
Va introduir reformes per a:

o
o
o
o

7

Fomentar la participació social de les dones.
Fomentar la seva educació.
Fomentar el seu accés al treball assalariat.
Establir el dret de vot femení (1932).

Dones: cuidar dels fills, fer el menjar. Sentimentals i maternals. Identificació amb una mestra,
infermera, mestressa de casa.
Homes: protegir la dona i les filles i fills, ser forts i valents, agressius. Identificats com el polític,
mecànic...
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o

Potenciar els drets de la dona dins el matrimoni, inclosa la possibilitat del
divorci.

Al 1936 comença la Guerra Civil Espanyola. Els militars rebels, units per l'Església i per les
forces més conservadores del país, van acabar imposant en tot el territori un règim basat en
l'autoritat del general Franco, que es perpetuaria per més de trenta-cinc anys.
El final de la Guerra Civil Espanyola suposa un canvi de gran envergadura pel que fa a les
dones. Si la República va intentar promocionar socialment a la dona, les lleis del nou règim
van pretendre fomentar "el retorn a la llar" posant l'èmfasi especial en els aspectes
domèstics i maternals del rol femení i debilitant, al mateix temps, la participació de les dones
en la vida pública.

Anys quaranta, anys cinquanta:

La influència de l'Església Catòlica i de les seves posicions polítiques més conservadores en
les àrees relatives a l'educació i a la família repercutiran profundament en el disseny dels rols
femenins, a través dels quals es potenciarà el matrimoni, la maternitat i el manteniment de
les dones en l'àmbit domèstic. La submissió de les dones contrasta amb la llibertat que la llei
i el costum confereixen als homes.
En els anys inicials al règim de Franco es dur a terme una revisió dels textos legals que
afecten al matrimoni i a la família, així com a l'educació i a la posició social de la dona. La
majoria d'edat es situa en els 21 anys però les dones no poden abandonar el domicili patern
sense autorització abans dels 25 anys, a no ser per a casar-se o per a entrar en un convent.
Aquesta norma va desaparèixer al 1972.
Anys seixanta:

Es van produir canvis en el rol femení com a conseqüència de la liberalització econòmica, que
va influir enormement en els comportaments dels espanyols en allò relatiu a les relacions
personals, la institució matrimonial i la posició social de la dona. Cal tenir en compte dos dels
factors importants del desenvolupament econòmic com l'emigració a Europa i l'oferta
turística d'Espanya que obre el país al contacte exterior.
L'educació experimenta una forta influència religiosa des dels començaments del règim de
Franco, que reconeix el magisteri de l'Església Catòlica en tots els nivells educatius i posa en
les seves mans la gestió de nombrosos centres d'ensenyança primària i secundària. Per
raons d'ordre moral i d'eficàcia pedagògica es prescriu la separació dels sexes i l'educació
diferenciada per als nens i les nenes en la primària. Als nens se'ls orienta cap al treball
professional com la indústria, el comerç o l'agricultura. A les nenes, en canvi, se'ls prepara
per la vida de la casa, l'artesania i les indústries domèstiques, de manera que s'organitza
una instrucció bàsica diferenciada segons el sexe.

Anys setanta:

Amb la Llei General d'Educació, canvia profundament el Sistema Educatiu Espanyol, que
homogeneïtza els estudis primaris i secundaris en tots els centres i permet la coeducació de
nens i nenes en tots els nivells d'ensenyança. La transformació social i econòmica té també
una repercussió política. A l'any 1975, que és a la vegada l'any internacional de la dona i el
de la desaparició de la dictadura a Espanya, les forces democràtiques que es posen en marxa
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per a configurar un nou règim polític fan seves, amb caràcter general, les propostes del
moviment de liberalització de les dones.
Al desembre de 1978 quan s'aprova la Constitució es consagra per primer cop el principi de
no discriminació per raons de sexe. D'aquesta manera la Constitució és el punt de partida
d'una sèrie de canvis legals que s'aniran adaptant al conjunt de l'ordenament jurídic als nous
principis que han de regir la situació social de la dona.

Anys vuitanta:

Al 1983 es crea l'Institut de la dona fet que suposa el començament d'una política activa
d'igualtats d'oportunitats entre els homes i les dones, recolzats per el Govern i
l'Administració. Des del propi Institut es llença en el 1987 una campanya pública de foment
dels drets de la dona sota la denominació de "Plan para la igualdad de oportunidades de las
mujeres".
Anys noranta:
A partir de l'any 1995 la dona comença a prendre partida en diferents aspectes amb una
important notorietat, com per exemple, les conferències mundials que es fan sobre la dona
on es discuteixen les àrees crítiques de preocupació, fet que en els darrers anys s'ha optat
per una plataforma per l'acció de la dona. Fins a dia d'avui l'evolució ha estat progressiva tot
i que resten diferents aspectes pels quals encara avui, cal plantejar-ne solucions.

1.3. L'organització social del gènere
La nostra societat s'ha organitzat a partir de la segona meitat del segle XX com una societat
igualitària. La igualtat entre els sexes es converteix en un dret inapel·lable en tots els àmbits
de la vida quotidiana. Això suposa el triomf definitiu de les reivindicacions feministes per la
igualtat i atorga a la dona la llibertat d'orientar la seva vida conjugant trajectòries escolars,
familiars i professionals i participant d'una feminitat i d'una masculinitat reconciliades.
Malgrat els resultats obtinguts, la visió és més aviat idíl·lica. Les dades estadístiques ens
mostren que no solament persisteix la discriminació sexista i les discriminacions en tots els
àmbits, sinó que els estereotips tradicionals es reprodueixen en els espais de
l'orientació 8 en les representacions mediàtiques i en la mateixa distribució del poder i rols
familiars i, fins i tot en la sexualitat.

Introducció

L'organització social del món és múltiple i està formada per un conjunt
articulat d'organitzacions socials 9d'una societat en general i de cada cercle en particular.
En aquest capítol ens centrarem, especialment, en la estructura del gènere encara que, en
alguns casos al·ludim a les possibles vinculacions que manté l'organització social del gènere
amb la resta d'estructures i les conseqüències que se'n deriven d'aquesta relació.

8

No és paradoxal que els llibres de text ens remeten a imatges de dones depenents i dominades malgrat
les victòries obtingudes?
9

Organització social: es produeixen a partir de les estructures de classe, d'edat, de religió, d'ètnia i de
gènere entre d'altres
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Sexe i gènere:
És important conèixer la diferència entre el concepte de sexe i el de gènere, per evitar la
tendència a confondre'ls i donar lloc a interpretacions errònies. Brullet ens dona les següents
definicions:
Sexe: "Fa referència a les característiques determinades biològicament que ens fan mascles
o femelles, individus diferenciats pels nostres atributs sexuals. Aquesta diferència sexual en
l'espècie humana és absolutament necessària per a la reproducció biològica de l'espècie. "
Gènere: "Fa referència a la construcció psicològica, social i cultural de les característiques
considerades femenines o masculines que, habitualment, s'adjudiquen a femelles i mascles
respectivament."
Cada persona aprèn a ser dona o a ser home de diverses maneres i per diferents persones,
institucions i medis i ho interioritza en graus diferents. L'experiència internalitzada va
configurant la subjectivitat, el psiquisme, en definitiva, la identitat de gènere que fa que ens
sentim, percebem i identifiquem com persones bàsicament femenines o persones bàsicament
masculines en relació al que la societat entén per masculinitat o feminitat. Aquest
aprenentatge
es
desenvolupa
durant
els
processos
de socialització10.
No obstant això, socialment, ser dona o ser home no significa tenir les mateixes atribucions
quant a poder, privilegis, prestigi i recursos. La divisió del món en espais públics i espais
privats d'acord amb una primigènia divisió sexual del treball 11 produeix diferències en la
participació dels homes i de les dones en les activitats socials que es desenvolupen en
ambdós espais.
La divisió sexual del treball es deriva de la definició de l'existència de dos grans àmbits en la
societat:

o

El de la producció: Finalitat: la producció de béns
Es desenvolupa fora de la llar. Es realitza a canvi d'un salari.

i

serveis,

o

El de la reproducció: Finalitat: manteniment biològic i emocional de l'espècie.
Es desenvolupa en la llar. No està remunerat.

Tradicionalment, l'home ha desenvolupat el treball de la producció i la dona el de la
reproducció. A això s'afegeix la justificació biològica i cultural de la subordinació de la dona a
l'home.
L'organització social basada en el gènere dóna lloc a una nova dimensió de la desigualtat. I
hem d'advertir, com molt bé ens indica Fernández Enguita, que la categoria de gènere és
una categoria de caràcter adscrit, és a dir, que a diferència d'altres categories com la classe
social o fins i tot la religió12 no podrem escapar d'ell encara que ens ho proposem i per
aquesta mateixa raó, aquestes categories resulten ser molt més sagnants perquè, sovint es
tradueixen en diferents oportunitats de vida i/o afecten de manera especial la dignitat de la
personal.
10

Processos de socialització: Alguns autors que han treballat sobre la base de la socialització diferencial
de gènere mostren com els pares desenvolupen models d'educació diferenciats segons es tracti de nen o
nena. Una enquesta realitzada a França per S. Vincent en 2001 sobre les joguines posa de manifest com
de forma pràcticament inconscient els pares gasten més en joguines per als fills que per a les filles en
Nadal (63% dels nois reben més de dos jocs contra el 47% de les noies). La diferència va augmentant a
partir dels 10 anys. Com si les noies deixessin de jugar abans que els nois per a rebre regals útils que
afavorissin l'expressió de la feminitat: joies, vestits...
11
Històricament, aquests dos àmbits de l'activitat humana, absolutament necessaris per a la nostra
supervivència, han estat ocupats de forma sexuada: els homes s'han dedicat a la producció de béns; les
dones s'han dedicat a la reproducció de la persona humana.
12

Per a canviar de classe, bastarà amb que apliquem un important esforç o adquirim un bon nivell
d'estudis. Fins i tot podem canviar de religió.
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Simone de Beauvoir: escriptora feminista d'origen
francès (1908-1986) que entre els seus assajos escrits cal
destacar "El segon sexe"(1949), una profunda anàlisi
sobre el paper de les dones en la societat.

Imatge per Thierry ehrmann (CC BY 2.0)

Simone de Beauvoir detalla com allò que és presentat com femení no és més que el resultat
del procés de socialització que fa que les persones interioritzin el sexe femení des del seu
naixement. Elles defineixen, segons aquesta autora, les seves expectatives en relació als
homes, la seva disponibilitat o la seva dependència, el cos és modelat i erotitzat segons el
desig masculí i les variacions del pudor de cada societat. Els vestits i la cosmètica es
converteixen en les tècniques de submissió del cos de les dones als cànons masculins, les
cotilles, les lligues, els escots, els talons elevats, els pintallavis, la depilació... Beauvoir
s'oposa al que el patriarcat defineix com dona i com femení, es tracta, segons l'autora, de
definir el femení autèntic d'acord amb els valors universals del subjecte lliure, autònom i
responsable.

Teories i conceptes més importants sobre la desigualtat del gènere:
És gairebé segur que, llevat de les societats primitives, en totes hi ha hagut desigualtats de
gènere (invisibles durant segles). Les primeres mobilitzacions a favor de les dones daten del
segle XIX i es produeixen a favor de la reivindicació política dels drets de les dones. Es
coneixen com moviments feministes. No obstant això, les reivindicacions no són reconegudes
com a tals fins a ben entrat el segle XX sent silenciades per la majoria d'humanistes i
científics socials. És a partir dels anys setanta, quan es produeix una explosió
d'investigacions i teories que tenen com objecte d'estudi les diferències de gènere en un
intent de compensar una visió excessivament androcèntrica13 i patriarcal de la societat.
En un intent de síntesi teòrica, anem a proposar una triple classificació: Teories de la
diferència, Teories de la desigualtat i Teories de l'opressió. Cadascun d'aquests blocs és el
resultat d'un esforç de síntesi de les diferents línies d'investigació que analitzen des d'una
perspectiva diferenciada les causes que es troben en l'origen de la desigualtat.

Teories de la diferència:

Les teories que apareixen sota aquesta classificació es caracteritzen per considerar
que les dones tenen una visió distinta de la realitat social i difereixen dels homes,
fonamentalment, tocant als seus valors i interessos bàsics, a la seva manera de fer
judicis de valor, a la seva construcció de motius d'assoliment, a la seva creativitat
literària i a les seves fantasies sexuals. En definitiva, situant a la dona en posicions
dominades sota la il·lusió de l'home redemptor o del príncep blau.

13

Basada en els valors, concepcions i sistemes de creences dels homes.
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Teories de la desigualtat:
Sota aquesta classificació subsisteixen línies d'investigació dispars com el feminisme
liberal o el feminisme marxista. No obstant, aquest conjunt de teories comparteixen:
1. El fet que homes i dones estan situats en una posició desigual14
2. La desigualtat és fruit de la mateixa organització de la societat i per tant és
socialment construïda i mantinguda.
3. Encara que els éssers humans individuals poden variar tocant al seu perfil de
capacitats i trets, cap model de variació rellevant distingeix als sexes.
4. Se suposa, des d'aquestes teories que, tant homes com les dones respondran
millor
davant
estructures
i
situacions
socials
igualitàries.
Feminisme liberal (EEUU): Advoca per:
a. La dona professional.
b. La igualtat de responsabilitat davant els fills.
c. La necessitat d'un ensenyament igual tant per a nens com per a
nenes.

Les feministes liberals introdueixen el concepte de sexisme que ho
consideren, igual que el racisme, una ideologia que conté prejudicis i
pràctiques discriminatòries contra les dones i, per un altre, sosté creences
sobre les diferències "naturals" entre els homes i les dones. A causa del
sexisme, les dones es veuen limitades i disminuïdes des de la infància fins a
la maduresa, de manera que només poden adoptar rols adults propis de la
seva condició i aquests rols les converteixen en éssers dependents i
deprimits.
Estratègies que proposen per eliminar la desigualtat entre gèneres:
4. La mobilització en pro de l'ús dels canals polítics i legals existents per
a assolir el canvi.
5. La igualtat d'oportunitats econòmiques.
6. La introducció de canvis en la família, l'escola i en els missatges dels
mitjans de comunicació amb la finalitat que les persones no se
socialitzin en rols de sexe rígidament separats.
7. L'esforç de tots els individus per a desafiar el sexisme.

Feminisme Marxista:

15

Parteixen de la consideració que la subordinació de les dones no és el
resultat de la seva constitució biològica, sinó de l'ordre social. 16 Insisteixen
que la subordinació de les dones resideix en la família que constitueix en les
societats complexes un sistema de rols dominants i subordinats. La propietat
i la descendència es transmeten per línia masculina, perquè les dones són
estris o propietats dels seus marits i la societat legitima el sistema de la
família al considerar aquesta estructura com l'estructura fonamental de totes
les societats.

14

Les dones tenen menys recursos materials, estatus social, poder i oportunitats per a la autorealització
que els homes en idèntica posició social.
15
Combina l'anàlisi marxista de classe i la protesta social feminista. Els seus orígens es troben en Marx i
Engels en la seva obra Els orígens de la família, la propietat privada i l'Estat.
16

Defensa l'abolició del capitalisme i la implantació del socialisme com forma d'alliberament de les
dones, partint que el sistema capitalista comporta l'opressió de les dones.
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Teories de l'opressió de gènere:
Es basa en el patriarcat que constitueix una estructura bàsica de poder que es manté
intencionada i deliberadament.
El patriarcat és aquell ordre social que assegura la supremacia dels homes i d'allò
masculí (veu l'igualitarisme com una monstruositat de la naturalesa). És un ordre de
domini d'uns homes sobre els altres i d'alienació de les dones mentre que són
expropiades de les seves creacions, els seus béns materials i simbòlics. La propietat
de gènere és exclusiva dels homes, "cosifica" 17 a les dones i les manté dependents
de qui les domina.
Dins d'aquest grup destacarem dues línees d'investigació:
1. La teoria feminista psicoanalítica:

18

Les feministes psicoanalítiques han identificat dues explicacions possibles a la
dominació de les dones: la por a la mort i l'entorn socioemocional en el qual
la personalitat del nen es forma; és a dir, expliquen l'opressió de les dones a
partir de la profunda necessitat emocional dels homes a controlar-les, un
impuls que neix de les neurosis gairebé universal dels homes centrades en la
por cap a la mort i en els sentiments ambivalents cap a les mares que els
crien.
La necessitat d'amor, odi i possessió cap a les dones en la infància impulsa a
l'home madur a buscar una dona pròpia que satisfaci les seves necessitats
emocionals, que depengui d'ell i a la qual pugui controlar. La nena que
necessita el mateix que el nen cap a la dona/mare, descobreix la seva pròpia
identitat femenina en una cultura que infravalora a les dones. La dona
madura intenta resoldre el seu romanent emocional accentuant la seva
capacitat de reconeixement i sol fer-ho submisament amb homes en actes
d'atracció sexual i amb dones, amb actes d'amistat o de manteniment del
parentiu.
2. El feminisme radical:
Les feministes radicals valoren positivament a les
conseqüència, senten una profunda indignació davant
L'estructura més fonamental d'opressió per al gènere,
patriarcat que constitueix el sistema més poderós
desigualtat.

dones i, com a
la seva opressió.
és el sistema de
i durador de la

Els homes creen i mantenen el patriarcat no només perquè tenen recursos
per a fer-lo, sinó perquè tenen interessos reals a fer que les dones serveixin
d'eina.
Tots els moviments feministes han desenvolupat moviments "anti"feministes. Els primers
moviments eren desqualificats sota l'argumentació que les dones feministes eren asexuades
o que el poder podia convertir-les en histèriques.
Les dones no busquen reconstruir un món angelical més afectiu que una societat d'homes
més competitiva i voluntarista. Les dones desitgen crear una nova cultura que sigui viscuda
per tots. Consideren l'oposició entre homes i dones una creació del món masculí.

17

Les tracta com coses mentre que els homes si que es caracteritzen per aportar tota l'essència del ser
humà.
18

Part de la teoria de Freud. Freud reconeix les diferències i la desigualtat entre els gèneres però no
l'opressió.
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La nova cultura no busca excloure als homes o situar-los en una posició d'inferioritat. Es
tracta d'un canvi fonamental en la construcció de la realitat.

1.4. El patriarcat com ideologia de la dominació
Què és la dominació? Com es produeix? És a dir, quines estratègies sostenen, permeten o
faciliten aquesta dominació.
La dominació és una característica psicològica que tendeix a la persuasió, al convenciment, a
què els fets es vegin "naturals" perquè no s'observa a primera vista l'estructura subjacent de
dominació. Per a poder exercir-la necessitem una sèrie d'estructures o sistemes socials que
es constitueixin en vehicles portadors dels missatges i que no puguin ser posats fàcilment en
qüestió. Aquestes estructures són les pròpies de la socialització: la família -agència de
socialització primària- i l'escola -agència de socialització secundària-. No obstant, en els
processos de socialització secundària no s'ha d'oblidar la influència del grup d'iguals i dels
mitjans de comunicació.

1) La socialització diferencial a la família:

Successives investigacions realitzades a França en els últims 30 anys, continuen mostrant
com es produeix l'expressió de judicis, criteris de valor i comportament diferenciats segons
es tracti d'un noi o d'una noia. Per exemple, d'un nadó nen es diu que és gran, mentre que
de la recent nascuda es diu que és menuda, guapa o bonica. Les mares són més tolerants
amb el desordre dels nois i no pateixen tant si no els veuen nets i polits, també es deixen
despullats amb més freqüència mentre es bromeja dels seus atributs virils i aprenen abans a
jugar a futbol o a tennis que a dansa. Per contra, a les nenes els impedeixen succionar el dit
ja que aquestes pràctiques produeixen deformacions estètiques, acostumen a regala'ls nines,
maletes d'infermeres o maquillatges i se'ls invita a participar de la vida familiar abans que
als nois, tres vegades més que ells.
Els models de comportament derivats de les concepcions anteriors es traslladen a l'àmbit de
la socialització i construcció d'identitats de pares/mares a fills/es. L'existència de les
estructures de patriarcat actuen fixant les estructures d'autoritat a partir del moment que les
esposes i mares accepten amb normalitat el concepte de treballadores de la llar. Els fills
tendeixen a desenvolupar el seu propi concepte de divisió sexual del treball a partir dels
models que observen al seu voltant.

2) La socialització diferencial a l'escola:
TOTAL

NOIES

NOIS

%NOIES

ARTS

768

522

246

68,0%

CIÈNCIES DE LA NATURALESA I LA
SALUT

9.177

5.800

3.377

63.2%

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

13.345

9.356

3.989

70.1%

TECNOLOGIA

5.168

935

4.233

18.1%

Font: Elaboració per l'Institut d'Estadística de Catalunya a partir de les dades del Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya corresponents al curs 2000-01.
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Els percentatges ens demostren que la coeducació és una acció necessària però no suficient i
la pregunta que sorgeix és si les escoles preparen per als mateixos papers públics a les
dones que als homes. Nombrosos estudis revelen que el fet de compartir un mateix
currículum no és sinònim d'igualtat. Només cal observar els materials escolars, la majoria de
les dones són ignorades o bé, si existeixen, són arraconades a papers domèstics o
secundaris destacant sempre la seva preeminència en l'àmbit privat. Mentre es reparteixen
les tasques de l'aula de forma homogènia, les noies no troben en els texts escolars models
de dones que les estimulin a desenvolupar rols diferents als tradicionals. Així doncs, el que
observen és una racionalització de les segregació professional, on aprenen que uns papers
professionals són més apropiats per a les dones que altres.

3) Altres agències de socialització: el mercat laboral i els mitjans de comunicació:
La borsa de treball reflexa una jerarquia en la qual les dones estan subordinades als homes
en quant a ingressos, estatus i capacitat de promoció. La desigualtat de l'estatus al mercat
laboral per a les dones és conseqüència, a la vegada, de les pràctiques discriminatòries
imposades pels empresaris i de la divisió sexual del treball que assigna la principal
responsabilitat de la família i cura dels nens a les dones. El matrimoni i els fills tendeixen a
apartar a les dones del mercat laboral o a reduir el seu horari laboral remunerat, encara que
les dones de classe treballadora i de minories constitueixen una excepció, donat que la
pobresa les impulsa al mercat laboral amb independència del matrimoni, edat o nombre de
fills.
El sector dels serveis, incloent-hi l'educació i l'administració, està ocupat o tendeix a ocuparse per dones. El problema és que tant els serveis personals com els socials no són
competitius econòmicament; és a dir, no generen beneficis monetaris i en una societat on la
rentabilitat econòmica és un dels principals exponents del nivell de riquesa d'un país, la
qualitat o precarietat d'aquests serveis té escassa importància. A més, les posicions baixes
són ocupades per dones immigrants amb escasses posicions per a revaloritzar-se i les seves
expectatives de promoció són gairebé inexistents. Per altra part, la ?hipertitulació? de moltes
joves no els hi suposarà l'accés a una millor posició en el mercat laboral; a no ser que,
progressivament, s'envaeixin els estudis i les professions reservades per als homes.
Els mitjans de comunicació constitueixen una font important que ens ensenya a modelar i
conformar les percepcions que tenim d'homes i dones. Així, els rols sexuals presents en els
mitjans de comunicació són tradicionals, i no ofereixen cap tipus d'alternativa. A més, en la
majoria dels mitjans de comunicació són els homes qui controlen la informació. Cathcart i
Gumpert afirmen que els mitjans de comunicació són els responsables del canvi que es
produeix en les relacions interpersonals i són instruments que influeixen en l'autoimatge de
l'individu
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Part 2: Mitjans de comunicació:
2.1. La ritualització de la femeneïtat (Goffman)

o

"El masculí i el femení."

La majoria dels anuncis que escenifiquen homes i dones
recorden, més o menys, la divisió i la jerarquia tradicionals
entre els sexes. Així, la dona apareix habitualment en posicions
de subalterna o d'assistida. L’home, per contra, simbolitza la
seva posició superior per la seva alçada més alta, es representa
en una postura protectora que varia segons el llaç social que
l'uneix a les seves companyes: familiar, professional o amorós.

Imatge per Classic Film (CC BY-NY 2.0)

o

"El tacte."

Les dones es mostren, amb més freqüència que els homes, tocant lleugerament, amb el dit o
amb la mà, els perfils d'un objecte que abriguen en el seu pit o acaricien la seva superfície
(de vegades, sota el pretext de dirigir la seva acció). Les veiem també tocant l'objecte tot
just, com amb por que els doni un corrent elèctric. Tenim aquí un tocament ritualitzat, que
convé distingir de la varietat utilitària, la qual agafa, maneja i reté.

o

"La dona oculta."

Es pot observar una situació social des de lluny o després d'una separació (un -paravent de
participació-), de manera que no ens vegin o ens vegin poc; en aquest cas, és possible
participar efectivament en els fets sense exposar-nos que els altres ens vigilin. De la qual
cosa es deriva una escissió entre alguns avantatges i alguns inconvenients de les
interaccions cara a cara. A més, la presència de tal paravent ens permet implicar-nos
simultàniament en diverses interaccions secundàries dissociades sense parer indisponibles a
cap dels participants.
Hi ha una versió ritualitzada d'aquest comportament, que consisteix
en presentar-se, en certa manera, en l'últim marge de la situació, o bé
a l'abric de qualsevol protecció, en quan a realitat s'està enterament
assequible als participants.
Oculta darrere d'un objecte: darrera d'una persona (amb la
possibilitat, llavors, de manifestar una mica més que el simple
distanciament, que pot arribar fins a la traïció col·lusòria a la persona
protectora).
Imatge per Alejandra Mavroski (CC BY 2.0)
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o

"La dona llunyana."

Podem considerar que apartar la vista equival a retirar el corrent de comunicació, i amb la
finalitat de recobrar, a l'abric de tota vigilància directa, el domini de les emocions. Com, per
altra banda, tal comportament no es tracta de fugida, sembla implicar certa submissió, certa
confiança en la persona origen de l'estímul.
Pot ser, per exemple, una peça de vestir de l'home, que ella retorça distretament. La dona
dels anuncis sembla sovint desenganxada del que l'envolta (tenir -el cap en un altre lloc-),
malgrat estar al costat d'un home, com si la vigilància d'ell, preparat per a enfrontar-se a tot
el que pugui ocórrer, val pels dos (de vegades l'home té aspecte d'estar en guàrdia).
"A la deriva", doncs, però "ancorada". Quant als objectes que llavors mira la dona, són
diversos.
Les mans són molt adequades per a fixar una mirada que s'ha desviat, doncs aquesta
postura, a més d'indicar cert recolliment, gairebé sempre fa baixar el cap, en el què pot
veure's una actitud de submissió.
Parlar per telèfon suposa forçosament certa distracció de
l'entorn més directe. Llavors, s'està menys preparat per al
que pogués ocórrer, el que sol remeiar-se limitant la durada
de la trucada i no entrant massa en la conversa. En canvi, els
anuncis ens mostren dones somiadores, sumides amb delícia
en comunicacions que podem imaginar bastant llargues.

Imatge per Classic Film (CC BY-NC 2.0)

o

"La dona submisa."

En situació social, qui s'estiri en un llit o en el sòl, estarà més baix que les persones
assegudes o dempeus. El sòl és, a més, una de les parts menys netes, menys pures i nobles
d'una peça, el lloc que es reserva al gos, les cistelles de roba bruta, les sabates de carrer,
etc. Per altra banda, és la postura que menys permet defensar-se, que més dependents ens
fa de la benevolència del mitjà(i evidentment, estar estesa en el sòl, en el sofà o en el llit
sembla ser una manera convencional de mostrar disposició sexual). L'important per a
nosaltres és que els anuncis ens mostren més sovint nens i dones, que homes asseguts.
Amb freqüència les dones, i molt poques vegades els homes, posen amb -tímida flexió de
genoll-. Sigui com per altra banda fos, aquesta flexió del genoll podria interpretar-se com
una postura de qui renúncia a estar bé preparat als imprevists de la situació social, perquè
no pot retardar lleugerament qualsevol moviment de lluita o fugida. Es tracta, per tant,
d'una altra actitud que sembla requerir la benevolència de qui pogués resultar perillós en
l'entorn. Però, recordem, en aquest cas es tracta més de muntar una escena que de
caracteritzar sexualment un personatge. Així, la imatge pot molt bé representar dues dones,
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una flexionant el genoll, i una altra servint-li de suport escènic. Hi ha repartiment, doncs, de
dos papers, que no corresponen forçosament a dos sexes.
La postura inclinada és d'una distribució bastant idèntica a l'anterior. Podem distingir entre la
inclinació del cos i la inclinació del cap, però les conseqüències no són molt diferents. En
ambdós casos, el nivell del cap s'ha rebaixat en relació amb els altres, entre uns altres,
indirectament, l'espectador de la imatge. Es deriva una actitud que podem interpretar com
l'acceptació d'una subordinació, com una expressió insinuant, submisa i conciliadora.

Pot admetre's que el somriure compleix sovint una funció
de suavitzador ritual, assenyalant que no és de témer cap
hostilitat, estimada o provocada, que s'ha comprès el
significat dels actes de l'altre i que la seva persona s'ha
estimat digna d'aprovació. I fins i tot, hi ha qui
temorosament mira de reüll un possible agressor i se
sorprèn somrient de manera automàtica quan aquest ha
descobert aquesta mirada, sense que sempre es vegi
temptat a retornar el somriure. Per altra banda,
respondre de seguida amb un somriure (o, més encara,
amb un riure aprovatori) a un exabrupte pot voler dir que
es pertany, almenys per conèixer-lo, a l'entorn del que ho
ha llançat. Totes aquestes varietats de somriures semblen
ser, doncs, ofrena d'un inferior a un superior, més que al
revés. De qualsevol manera, vam comprovar que en la
societat nord-americana, durant les reunions mixtes, les
dones somriuen més, i més expansivament, que els
homes, situació que la publicitat reprodueix, potser sense
intenció molt conscient.

Imatge per mark sebastian (CC BY-SA 2.0)

o

"Joc de mans."

Més que els homes, les dones mostren postures que les allunyen mentalment de la situació
social circumdant, deixant-les desorientades i desconcertades, sembla, per tant, que la
mercè i benevolència eventuals d'altres participants, presents o possibles. Per altra banda,
quan una persona perd el domini de les seves faccions, quan la seva emoció es "desborda",
té el recurs, per a dissimular una mica la seva fallada, de desviar-se dels altres, o bé de
tapar-se la cara o la boca, sobretot, amb les mans. Es tracta de la ritualització d'un gest
associat a la infància: amb semblant acte no es pot dissimular que s'està amagant alguna
cosa, però s'encega a l'entorn. És, per tant, una reacció particularment vana i inadequada
quan respon a una amenaça real.


La timidesa



El somriure: El mateix que tapar-se la boca pot ser una forma atenuada d'ocultar el
rostre, podem admetre que el posar-se un dit als llavis és, al seu torn, una versió
reduïda d'aquell acte. De totes maneres, sembla que es tracta, correntment, d'altra
espècie de ritualització: una manera atenuada de xuclar-se o mossegar-se el dit. En
efecte, aquest gest fa l'efecte de cert corrent d'ansietat, o de rumiar alguna cosa;
s'ha desviat del centre de l'atenció, mantenint-se, dissociada i més o menys
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inconscient. Una cosa és certa: part de la cara està tapada, i és com si, podem veure
sense ser vistos, fóssim lliures de sostreure el rostre i una de les mans a la implicació
deguda al cara a cara: quant als dits junts, semblen
manifestar la mateixa volta dissociada sobre sí mateix que el
gest anterior, però en forma encara més atenuada. A més,
podem imaginar que hi ha hagut un moviment des de la
boca.

Imatge per Classic Film (CC BY-NY 2.0)

o

"La dona dòcil."

Tota instrucció sembla tancar certa subordinació de l'alumne, que dóna prova de diferència al
seu instructor: caràcters expressius propis de la situació d'aprenentatge, més reforçats
encara pel llaç que, per a la majoria de la gent, i en tots els períodes, uneix aquest
aprenentatge a la jerarquia de les edats. A més, hi ha en la nostra societat una forma
d'aprenentatge especialment associada, sembla, a la categoria infantil: l'aprenentatge
cinètic, pel qual l'alumne emmotlla la seva acció a la de l'instructor, que ho guia físicament.
Doncs bé, és més fàcil veure a un home instruir a una dona d'aquesta manera que una dona
a un home.
Quan, per necessitat o cortesia, un adult rep ajuda d'un altre per a executar una acció
corporal, poques vegades ocorre això sense col·laboració per la seva banda: guia l'execució o
es retorna la iniciativa en els últims moviments (dos exemples d'aquesta situació: passar la
sal i ajudar a algú a posar-se l'abric). D'aquesta manera, el beneficiari pot conservar la seva
sensació d'autonomia. I pot conservar-la millor, naturalment, adquirint la pràctica que li
permet ocupar-se de les seves necessitats per si mateix. S'entén, doncs, que la foto que ens
mostra a un adult donant-se-li de menjar a la boca s'esforci per donar a l'escena un to
caricaturesc, sens dubte per a evitar que el jo projectat pel fet de ser alimentat d'aquesta
manera es prengui com a reflex del jo real. Però hem de comprovar que les dones es
mostren més sovint que els homes en tal postura i, no obstant això, no les hi pinta donant al
seu acte un aspecte particularment còmic.?

o

"La dona-nena."

Donat l'estat de subordinació dels nens, subjectes al favor dels adults, sembla evident que
"fer-se el nen" significa voler atreure's un tracte semblant. En quina mesura vam trobar
realment aquest comportament?
Podem preguntar-nos-el. La veritat és que ho trobem en els anuncis.
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Imatge per Classic Film (CC BY-NC 2.0)

o

Imatge per Site Marca (CC BY-NC-SA 2.0)

"La dona-joguina."
“L'espera, que t'agafo" és un joc corrent entre majors i
nens, que es veuen tractats, de broma, com preses
assaltades per un predador. En aquest joc, certs objectes
(coixins, dolls o pilotes d'aigua) serveixen de projectils que
ens arriben sense fer-nos mal. I hi ha llocs (llits, neu,
estanys o braços) als quals es pot llançar sense perill al
petit captiu. Doncs bé, ocorre que els homes es lliuren a
tals jocs amb les dones, que col·laboren fent com voler
escapar-se, llançant crits de falsa alarma, temor o
apaivagament (el ball és una ocasió institucionalitzada, en
la qual la parella a la qual s'aixeca del sòl mai és l'home).
Molt bé pot ocórrer, a més, que l'home prengui una actitud
més clara, com indicant el que seria capaç de fer de debò.

Imatge per Classic Film (CC BY-NC 2.0)

o

"La dona juganera."
La nota còmica de les actituds puerils és oferir-la també a
la desfiguració del jo, limitada, pot ser, en l'àmbit
publicitari: és la de fer del propi cos un mitjà de
gesticulació divertida, una espècie de marioneta circense.

Imatge per Landahlauts (CC BY-NC-SA 2.0)
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o

"Dita de dona."
Hem observat que les dones dels anuncis, més que els homes,
tendeixen a retirar-se de la situació social que les envolta, per
causa, entre unes altres, de les seves reaccions emocionals.
Entre aquestes, les que manifesten plaure, encant, goig o
alegria, maneres totes de quedar transportats d'aquesta. El
sentit pot ser està en què la dona -com el nen menjant gelatés capaç de trobar una espècie de satisfacció última i definitiva
en objectes plenament assolibles en el moment. Una exaltació
de consum, en certa manera.

Imatge per Classic Film (CC BY-NC 2.0)

Goffman, E. (1991) La ritualización de la femineidad. A: Los momentos y sus hombres.
Barcelona, Paidós. P. 134-169
2.2. El paper social de la dona en els mitjans de comunicació. (Gil Calvo):
Gil Calvo analitza com la dona es manifesta en els diferents mitjans de comunicació, molt
concretament en les revistes femenines. Ell comença el seu estudi partint d'un element que
utilitza molt sovint la dona, les mitges. Segons ell, les mitges en la dona poden donar una
doble imatge d'ella.

Per una banda, pot ser un instrument estètic purità i terapèutic que
tanquen les obertures femenines preservant la seva intimitat

Imatge per pedrofelipe (CC BY-NC-SA 2.0)

Mentre que per l'altra banda, les mitges obren les obertures femenines
oferint-se a l'admiració aliena

Imatge per Paula Rey (CC BY-SA 2.0)
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Però, segons Gil Calvo no sols les imatges modelen la imatge de la dona sinó que altres materials com
El maquillatge
La llenceria
les ungles
Els escots
Els talons
Les obertures de les faldilles
La gestualitat de les postures
Constitueixen la construcció d'una dona que es despreocupa de la seva verdadera identitat personal.

Davant aquesta imatge de la dona, Gil Calvo es pregunta com l'home s'ha de sentir o com la
societat actual veu el paper que ha de desenvolupar. Ell diu que l'home té tres sortides:

1

L'home és el mecanisme de control social i davant
aquesta imatge estètica de la dona, ell ha
d'imposar-se.

2

Representen el tribut imaginari que ha de pagar la
dona per a accedir al mercat públic. de les
relacions socials dominat pels homes.

Imatge per grupo CEEE (CC BY-NC 2.0)

3

Finalment, quan l'home se sent superior, a més el
paguen, aquest davant la dona adopta una posició
dominant que fa que la dona se senti depenent i
sotmesa en la vida real.

En conclusió, tota aquesta construcció de la realitat el que fa és mostrar-nos una dona on
aquesta construeix la seva pròpia identitat renunciant a la seva pròpia estima per a dependre
tan sols de la seva imatge física.
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Segons Gil Calvo, la imatge física de la dona es pot estudiar des de tres eixos:

1

Des d'una sintaxis on la dona es presenta amb un
seguit d'imatges per designar el seu femení
(biològicament)

Imatge per Javi Masa (CC BY-NC-SA
2.0)

2

Des d'una semàntica on la dona es demostra com és
ella a través de les imatges. És a dir, les imatges ja
no són purament un aspecte biològic sinó que aquí
ja s'ha afegit aspectes externs que varien la imatge
de la dona.

Imatge per Lesmode (CC BY 2.0)

3

Des de la pragmàtica, s'analitza els efectes que
provoquen
aquestes
imatges
de
la
dona
semànticament, és a dir, si en la gent jove per
exemple condiciona la seva forma de vestir o,
senzillament, la seva forma de ser.

Imatge per Foto VK (CC BY-NC-SA 2.0)

La visió sintàctica, segons Gil Calvo és la que dóna més joc a l?hora d?analitzar el paper de
la dona en els mitjans de comunicació. Per a ell aquest nivell crea tres paràmetres que
representen la dona avui en dia en qualsevol mitjà de comunicació.

En primer Diu que el primer paràmetre de la dona és
presentar-se sota la justificació d'un atractiu
lloc,
sexual de naturalesa purament física, és a dir,
el haver de ser maca, sexy, desitjable pels
homes...

Imatge per Classic Film (CC BYNY 2.0)

GÈNERE I SOCIETAT
OPTATIVA DEL GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL
DOLORS MAYORAL I ELENA CARDEÑOSA

En
segon Tenir en compte la manera d'arreglar-se, anar
neta, bona presència, ser prima, anar a la
lloc,
moda...

Imatge per Jorge Mejía peralta
(CC BY 2.0)

Finalment, Saber

expressar un bon estatus social
juntament
amb
una
gran personalitat
individual, ser expressiva, tenir gràcia i estil,
encant i elegància, ser femenina...)

Imatge per Jorge Mejía peralta
(CC BY 2.0)

Davant aquesta "obligació" de la dona en ser físicament maca, exteriorment neta, o bé,
socialment encantadora provoca en ella una pressió tal que es veu obligada a obeir aquesta
opinió pública convertint-se així en víctima d'una societat patriarcal.
Segons Gil Calvo, tots aquests eixos que pretenen expressar la significació del paper de la
dona poden analitzar-se per separats però tots ells, a la fi i al cap, arriben a obtenir uns
determinats models femenins:

Per exemple, un d'ells és la imatge sexista que dóna la dona en els
mitjans. Aquesta imatge sexista es fonamenta en el volum, és a dir, en si
una dona és gorda o prima condicionant la seva bellesa per estar gorda,
o bé, prima.

Imatge per Jorge Mejía peralta (CC BY 2.0)

Una altra imatge de la dona és la andrògina on la dona prefereix ser
dura, enèrgica, classicista, on el seu cos sembla virginal. Aquesta
imatge es caracteritza per buscar formules o models per assolir
l'amor pur sense cap classe d'interès material o groller, de manera
que sembla gratuït i espiritual.

Imatge per Classic Film (CC BY-NC 2.0)

GÈNERE I SOCIETAT
OPTATIVA DEL GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL
DOLORS MAYORAL I ELENA CARDEÑOSA

Seguint amb imatges, també es manifesta la imatge de la dona jove soltera i moderna on
prefereix un look lleuger, airós i esvelt. Aquesta imatge cada vegada més és la típica imatge
condicionada per estrictes normes formals d'adorn, gestualitat, indumentària...

En el segle XX apareix una innovació degut a la interrupció de
la dona en el món del treball així doncs, aquesta es veu obligada a
esgrimir les seves pròpies armes, incloses les que afecten a la seva
imatge corporal: l'adopció actual de pantalons, camises, americanes,
sabates planes...

Imatge per Sergio Sainz (CC BY-NC 2.0)

Totes aquestes imatges de la dona en els mitjans de comunicació es mouen en dos espais de
significació:
a.
b.

L'espai natural que és aquell que es relaciona amb el grau de maduresa de la dona.
L'espai cultural que presenta una dona en plena edat fèrtil i esplèndida que provoca
en l'home un desig d'inaccessibilitat social pel seu criteri d'admiració, legitimitat i
prestigi sexual.

Com a conclusió, Gil Calvo ens planteja a què ve tant terrorisme estètic i tota aquesta
dictadura de la imatge pública en matèria del gust femení?...per a ell l'explicació deriva a
temps enrere i en motiu del culte a l'eterna joventut d'Atenea que definia el títol femení com
la màxima excel·lència estètica. És a dir, tot a quest terrorisme es deu a temps anteriors
quan es creia que l'única bellesa de la dona com a qualitat era la bellesa exterior.

Informació extreta de GIL CALVO, E. (2000) Medias miradas. Un análisis cultural de la
imagen femenina, ed. Anagrama, Barcelona.

2.3. El paper social de la dona en els mitjans de comunicació (Touraine)
Touraine remunta el seu estudi de la discriminació de la dona atacant la idea de concebre la
imatge de la dona arran del gènere. Segons ell, aquesta distinció hauria de desaparèixer per
comprendre bé on es troba la discriminació. Per a ell, la feminitat es construeix a partir de
les conductes particulars de les dones i no per la imposició del gènere femení davant la
indissociable dualitat sexual del mascle i la femella.
Per a ell, aquest concepte de gènere comporta un determinisme social ideològic de les
conductes femenines com si les dones no tinguessin una subjectivitat i una capacitat d'actuar
autònomament. A més, afegeix que l'objectiu de la dona actual és la creació d'elles mateixes
fet que les allunya de tot aquell determinisme sociològic que les qualifica com a gènere

GÈNERE I SOCIETAT
OPTATIVA DEL GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL
DOLORS MAYORAL I ELENA CARDEÑOSA

(categoria) i no com a persones. I per què?...doncs perquè la dona en el mercat de treball, la
dona com a víctima de la violència de gènere, l'estímul d'un consum desenfrenat de la seva
imatge, o bé, la contínua expressió per part de l'home de considerar la dona com un objecte
de desig personal ha provocat que la dona es posi en peu de guerra per deixar de ser un
gènere i passar a ser una persona.
Segons Touraine, el principal feminisme va a favor de la idea que cal eliminar la noció de
gènere però, a la vegada, vol desemmascarar la societat actual d'aquesta dominació
masculina que no afavoreix la imatge de la dona, sinó que ben al contrari, qualifica la dona
des d'una triple associació entre la dona-naturalesa, la dona-víctima i la dona-subjecte.
Majoritàriament en els mitjans de comunicació veiem la dona-subjecte que representa una
dona o a qualsevol altra categoria que defensa la manipulació de qualsevol forma de poder
entre les quals la manipulació de les imatges juga un paper molt important. La dona
reproductora, la dona esposa del guerrer, la dona educadora dels fills, la dona agent
publicitari per a l'exposició del seu cos destrueix activament a la dona creadora d'ella
mateixa fins a tal punt que és difícil apreciar en aquestes figures una dona amb voluntat
alliberadora.
La dona dels mitjans de comunicació ja no és una dona per ser ella mateixa!
Segons Touriane la dona hauria de moure's per l'emergència d'una nova cultura que
s'allunyés de la reducció de la dona al desig, el plaer i el consumisme en tots els àmbits, des
de l'àmbit sexual, com el laboral i cultural. Saber separar sempre la vida personal de la vida
professional.
Touraine es planteja en els mitjans de comunicació com separar la cura personal d'una dona
de la seducció i la manipulació. En els mitjans el que es busca de la imatge posada com a
objecte en el mercat, no és solsament la alliberació de tota subjectivitat, sinó que a més,
una consciència que ha de permetre al comprador elegir el sentit d'una imatge amagant
totes les motivacions de la seva elecció. Na s'ha de ser banal, però avui en dia passa ben al
contrari.
D'aquesta manera caldria que existís dos processos, la desexualització de l'actor i
l'erotització del mitjà, però aquesta realitat no es dóna i el problema que es planteja és saber
jutjar cada imatge particular.

2.4. Conclusions videojocs
Nombroses investigacions al voltant dels videojocs han desencadenat un seguit de debats
per tal de conèixer els efectes, positius i negatius, que comporta l'ús habitual d'aquests. A
continuació ens proposem citar (breument) algunes conclusions a les que s'ha arribat en
aquestes investigacions. Majoritàriament, hem fet ús dels comentaris personals i d'altres
autors que Enrique Javier Díez Gutiérrez esmenta a La diferencia sexual en el análisis de los
vidojuegos. Disponible a: http://www.oei.es/valores2/libro-videojuegos.pdf

o

La majoria dels videojocs comercials que utilitzen els/les adolescents i joves
tendeixen a reproduir estereotips sexuals contraris als valors que educativa i
socialment hem establert com a principis bàsics en la nostra societat. Els videojocs
estan fets per homes i per a homes, reforçant el comportament i el paper masculí i,
en ocasions, amb clares mostres d'incitació al sexisme.

o

Hi ha certa dificultat per percebre com els videojocs influeixen en la percepció de la
realitat. La majoria de les persones joves enquestades i entrevistades o que han
participat en els grups de discussió creuen que els videojocs no els afecten. No són
conscients de com influeix en la seva concepció de la realitat, en les seves creences i

GÈNERE I SOCIETAT
OPTATIVA DEL GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL
DOLORS MAYORAL I ELENA CARDEÑOSA

valors, en els seus comportaments, en les seves relacions amb la gent del seu
voltant.

o

Un gran nombre de videojocs afavoreixen el desenvolupament de determinades
habilitats d'atenció, de concentració espacial, de resolució de problemes, de
creativitat, etc.

o

Els videojocs poden introduir pautes de comportament patològiques en una
personalitat en formació com la de l'adolescent. En aquest sentit, no s'ha d'oblidar
que en la infància i l'adolescència el desenvolupament de la personalitat depèn, entre
altres coses, de models i estereotips sobre els que el nen/a o adolescent centra la
seva atenció. En contraposició a la figura de l'adult i veient uns models erronis
d'herois poden resultar perjudicials, així no podem ignorar l'efecte negatiu que poden
tenir aquests personatges de ficció amb aquestes conductes agressives i de
menyspreu cap a l'altre (xenofòbia, racisme...).

o

Els/les adolescents són vulnerables a l'atracció dels videojocs ja que se situen en el
centre de l'acció. La falta de confiança en ells/elles mateixes, habitual en aquestes
edats, els/les fa sentir importants, identificant-se amb els herois que apareixen a la
pantalla. Aquest és, en molts casos, l'origen del seu fanatisme i addició. Encara que
la majoria afirma que podria deixar de jugar si ho desitgés i, en general, neguen la
dependència.

Per altra banda, aquests estudis han demostrat que la majoria dels videojocs tendeixen a
reproduir estereotips sexuals contraris als valors que educativa i socialment estan establerts
com principis bàsics a la nostra societat. Els videojocs més populars entre persones
adolescents i joves són una de les claus explicatives de la perpetuació i extensió d'una
cultura sexista; en uns casos clarament explícita i en altres casos implícita.

Sexisme explícit:

Alguns estereotips de gènere que apareixen respecte a la imatge de la dona en els videojocs
més utilitzats són els següents:

A

La Síndrome de Wonder Brag: semivestides o més aviat, seminues amb vestits
escasíssims de tela, amb exagerats pits i culs i unes corbes que traslluïen un cos tan
"escultural" - segons els patrons masculins-.

Imatge per Agustin Fest (CC BY-NC 2.0)
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B

L'eterna adolescent: imatge adolescent en ocasions infantil de la dona, amb vetllada
intenció de transmetre innocència i necessitat de protecció.

Imatge per eRin Garret (CC BY-NY 2.0)

C

La síndrome "king-kong": (uns estudis van arribar a la conclusió que el simi penjat a
l'Empire States no es podia posar de peu segons la seva anatomia) la majoria dels
videojocs presenten heroïnes amb grans pits, escassa cintura (no està en el cos per a
adornar sinó per a connectar ambdues parts del cos i protegir l'autonomia de les
mateixes), esveltes i estilitzades cames que, de tan primes, sembla que d'un moment a
un altre vagin a trencar-se.

Imatge per ifrit116 (CC BY-NC-SA 2.0)

D

El patró wasp: patró de bellesa eurocèntric (alta, blanca, maca, prima).

Imatge per Cesar Espino (CC BY-NC 2.0)
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E

Imatge andrògina: homes amb trets femenins difusos o dones amb certs trets virils.

Imatge per ifrit116 (CC BY-NC-SA 2.0)

Alguns estereotips de rol que responen a la projecció de la imatge que tenen els homes
sobre les dones. La dona, sigui en l'àmbit que sigui, al final sempre és modelada i
representada des dels paràmetres masculins.

A

Model masoquista: dones passives i submises. Complementen a l'home. Són víctimes
que han de ser rescatades.

Imatge per eRin Garret (CC BY-NC 2.0)

B

Model sàdic: dones que reprodueixen el "arquetip viril", es comporten com homes però
amb atributs físics exagerats.

Imatge per Luis Fernando Pienda (CC BY 2.0)
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D

Model "barbie": dones consumistes, superficials, decoratives, centrades en la imatge i
en l'aparença. Reprodueix els estereotips més tradicionals sobre les dones i són els
denominats "videojocs rosa".

Imatge per ifrit116 (CC BY-NC-SA 2.0)

Sexisme implícit:

La cultura sexista no al·ludeix únicament al rol que ocupa la dona en aquests videojocs, o al
llenguatge sexista, ni tan sols a la imatge de la dona que en ells es representa, sinó que fa
referència, també, a la construcció d'un món virtual basat en el que podem denominar la
"cultura del mascle". Cultura del mascle: exaltació de "valors" l'objectiu primordial dels quals
és dominar. S'exalten les actituds com l'agressivitat, el menyspreu de sentiments, la
impulsivitat instantània, la competitivitat..., "valors" que es converteixen en "virtuts".
L'investigador José Fernando Horta Riojas, assegura que els videojocs ressalten la violència
com una forma de masculinitat i amb això exacerben la discriminació cap a les dones. El
missatge dels videojocs per a les persones adolescents és assassinar al vulnerable, que
generalment és representat per dones, negres, àrabs...

Imatge per ifrit116 (CC BY-NC-SA 2.0)
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Multimèdia

Vídeos bellesa

Exemples de noies amb rostre simètric
Més que incidir en la desigualtat de gènere, els vídeos mostren curiositats de la bellesa.
Oportubelleza. (2008). Las proporciones de la belleza. Recuperat 16 desembre 2014, des

de https://www.youtube.com/watch?v=JcoJHxBKOys

Imatge per Renata Salles (CC BYNC-SA 2.0)
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4.2. Els models d’autoritat
Si els models s’analitzen en termes d’autoritat escolar el balanç és negatiu. Anem a
constatar-ho en els següents exemples: el 87% del professorat d’educació infantil primària
durant el curs 2011-12 és femení, el 59% del personal docent de l’educació secundària és
femení, mestres que el professorat femení en la universitat es troba en un 39%.19 Les dades
anteriors ens indiquen la presència majoritària de dones en els àmbits de primària i
secundària, contràriament, els efectius femenins es veuen reduïts en una tercera part del
total de la població docent universitària.
A continuació anem a presentar una taula relativa als càrrecs que homes i dones
desenvolupen en l’educació secundària a Catalunya.

2002-2003

2011-2012

%
Dones

%
Homes

%
Dones

%
Homes

Direcció

37,45

62,55

42,4

57,6

Cap
d’Estudis

42,38

57,62

47,1

52,9

Secretaria

44,39

55,61

47,9

52,1

Càrrecs

Taula 2: Càrrecs del professorat de secundària durant els cursos 2002-2003 /
2011-2013
Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

Si observem els percentatges anteriors, la diferència més significativa es troba en els càrrecs
de direcció. En l’educació secundària els càrrecs de direcció desenvolupen tasques
representatives i de presa de decisions principalment. En un articles –que alguns autors
consideren passats de moda- realitzat por Simpson y Simpson20, es tendeix a considerar
les tasques relatives al món de l’educació com a semiprofessions. Les semiprofessions es
caracteritzen per un model de control burocràtic significatiu, segons aquests autors, la
majoria dels que exerceixen aquestes professions han pres la decisió tardiament i més que
per vocació com una manera d’ascendir socialment ja que procedeixen, en gran part,
d’orígens socials inferiors. Normalment, el treball intel·lectual no els fascina perquè el
principal atractiu de les semiprofessions és que es dirigeixen al cor, no a la ment. Les
semiprofessions estan desenvolupades en la seva gran majoria per dones. Dones que hauran
de compatibilitzar la seva vida familiar amb la seva vida laboral. En aquesta tessitura
19

20

Sempre segons dades obtingudes per aquests cursos a l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Simpson, R. Simpson, I. “Las mujeres y la burocràcia en las semiprofesiones” publicat per primera
vegada el 1969 a A. Etzioni (ed.) The Semi-professions andtheir Organization. Teachers, nursers, social
workers, NYFree i traduït al castellà el 1999 en la compilació realitzada per Fernàndez Enguita Sociologia
de la Educación, ed. Ariel, págs. 347-349
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prioritzen la família mentre que el treball quedarà relegat a un segon lloc. No obstant, encara
que no sigui així, des de les empreses o les institucions s’actuarà sota la suposició
predominant de la baixa motivació obtenint com a resultat situacions de discriminació. Els
autors es pregunten si és precisament aquesta falta d’èxit per obtenir els treballs més
desitjables la conseqüència de discriminació contra elles. Existeix una amalgama
d’estereotips i contradiccions com per exemple que les dones no haurien estar al control dels
homes de la mateixa classe social i edat, l’existència d’un baix compromís laboral que fa que
algunes dones donin la benvinguda a un treball fàcil que les exigeixi poc, tendeixen a
interessar-se més pel servei personal al client que pel domini de les habilitats, siguin més
dòcils perquè desitgin mantenir relacions socials satisfactòries en el treball i una falta
d’adquisició d’independència i poder.
En definitiva, l’argumentació anterior pot dur-nos de nou a la pregunta sobre si – les escoles
fomenten o desanimen l’adopció de rols inferiors en estatus i poder? En definitiva, la nostra
conclusió pot dependre de segons com es llegeixin les dades anteriors: a) encara que no
s’ocupin càrrecs de direcció, el desequilibri no resulta tan evident en la resta de posicions, o
bé, b) aquesta resistència a ocupar posicions de poder pot ser a causa de l’arribada
majoritària de dones a la docència secundària es encara relativament recent i que sols és
qüestió de temps i c) caldria realitzar de nou els anàlisis anteriors però amb les dades
actuals per a veure si realment, es dóna o no aquesta tendència.
Acker21 insisteix en la existència de deficiències curriculars i en les maneres de procedir
destaca:
1.

Què en certs temes quasi sempre s’exclouen a les dones.

2.
Als investigadors se’ls insta a estudiar grups de joves adolescents delinqüents,
subculturals que van contra l’escola i d’altres grups considerats com problemes potencials
de control. Els investigadors s’han inclinat cap a versions masculines d’aquest fenomen.
3.
Existència d’una estructura patriarcal dins de les jerarquies del personal de l’escola
que suggereixen que es transmeten missatges poderosos sobre la dominació de l’home. A
l’escola es reprodueixen les relacions de poder de la jerarquia masculí/femení en què el
professorat té un paper important en la determinació de les definicions i el control de
gènere.
4.
A més a les professores sempre se les fa responsables de la baixa consideració social
de la professió en general i de la baixa consideració de les dones mateixes dins d’ella. Un
“model deficient” de les dones que porta a una aproximació basada en l’acusació i a
confusions conceptuals.
Moltes d’aquestes observacions suggereixen que les escoles poden reforçar activament la
desigualtat entre els sexes. Aquesta desigualtat s’expandeix més allà de la canalització
professional i de l’estratificació per a les desigualtats en la força laboral. És tracta de la
producció ideològica de la desigualtat entre gèneres. Les dones, a través de les imatges que
viuen desenvolupen concepcions sobre com ha de ser el seu rol en societat22.

21

Acker, S. Género y educación. Reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanza y feminismo, ed.
Narcea, Madrid, 1995.
22

Els models d’autoritat escolar representen un microcosmos de l’estatus relatiu de les dones en la força
laboral, a pesar del gran nombre de dones que hi ha a l’escola. El sistema escolar col·loca als homes en
posicions d’autoritat i a les dones en papers subordinats, i ho fa amb independència de la seva
qualificació.
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