
PERCEPCIÓ DE NOIS I NOIES (i nens i nenes) SOBRE LES DESIGUALTATS ENTRE 
DONES I HOMES I EL MIRATGE DE LA IGUALTAT 

 

La socialització diferencial de gènere afecta, evidentment, també als i a les joves que reprodueixen 
comportaments apresos sovint no detectats com a discriminació. 

Estudis, com el presentat l’any 2015 pel Centre Reina Sofia sobre adolescència i joventut, “¿Fuerte como 
papá? ¿Sensible como mamá?” mostren com hi ha un gran desconeixement i relativització de la desigualtat 
de gènere i, en especial, de l’impacte que té sobre les seves vides. 

A continuació us deixem l’estudi i algunes De les principals reflexions: 

https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/fuerte-como-papa-sensible-como-mama-identidades-
de-genero-en-la-adolescencia/ 

• Es fa evident l’efecte de la fal·làcia o mite de la igualtat que sota l’excusa d’una “igualtat formal”, es 

confonen i s’invisibilitzen expressions de violència vers les dones, i vers totes les persones que no 

reprodueixen la norma social, fruit de la desigualtat de gènere i del masclisme. 

• Continua encara molt present la idea de les diferències biològiques com entrebanc a la igualtat i de 

forma generalitzada s’utilitza com a justificació de certes diferències i desigualtats 

A través dels diferents exemples de l’estudi podem constatar les contradiccions, reptes i dificultats als que 
s’enfronten els i les joves respecte a la desigualtat, no només en l’expressió més evident, sinó que 
especialment en la que condiciona les seves expectatives de vida i de relació de parella, doncs les pressions 
per a ser el que s’espera d’elles i d’ells, atenent els mandats de gènere, limita els seus projectes de futur tant 
en la vida professional com en les relacions afectives.  

Miratge de la Igualtat 

 

Fins ara hem parlat dels mandats de gènere clàssics. Cal parar-nos un moment a analitzar quines són les 

versions més actualitzades d’aquests mandats especialment entre persones joves. Fa ja uns anys que el 

feminisme ha tingut un impuls considerable i en paral·lel les polítiques públiques d’igualtat de gènere. Si bé 

aquestes han aportat millores i visibilització de les desigualtats de gènere també, aquesta visibilització, ha 

creat la il·lusió o el miratge d’haver assolit ja la igualtat entre homes i dones i totes aquelles persones que no 

responen a la norma de gènere. Però no és així. Una de les característiques del masclisme és ser camaleònic 

i per tant, prendre diferents formes.  

 

En els imaginaris socials actuals la il·lusió de la igualtat es centra en la incorporació de les noies als valors 

patriarcals, pertanyents a la masculinitat hegemònica. Exemples com la duresa en l’expressió emocional, les 

relacions sexuals sense afectivitat o l’assumpció de conductes de risc -com ara patrons de consum de drogues 

més arriscats- són prestigiats socialment i les noies s’hi han incorporat atenent a aquest prestigi social. Així 

doncs s’interpreta la igualtat com la incorporació massiva a la masculinitat tradicional.  Aquest fet no és 

necessàriament transformador bàsicament per dos motius:  

• Perquè en la mirada social cap a les noies la censura i reprovació s’estableix igualment i per tant 

funciona com una trampa. 

• Perquè no hi ha una transformació profunda que signifiqui  incorporar com a valors socials per 

tothom alguns d’aquells que estan associats tradicionalment al gènere femení. Per exemple la 

prudència o la cura del grup d’amics/amigues en els contextos de consum de drogues. 

https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/fuerte-como-papa-sensible-como-mama-identidades-de-genero-en-la-adolescencia/
https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/fuerte-como-papa-sensible-como-mama-identidades-de-genero-en-la-adolescencia/


Davant d’aquesta situació moltes noies poden no sentir-se identificades amb els mandats tradicionals de 

gènere; poden sentir-los llunyans però la convivència de dos plans alhora: la pervivència dels mandats clàssics 

al mateix temps que s’homogeneïtzen per tota la població els mandats masculins les col·loca sovint en 

equilibris impossibles que generen malestars a vegades difícils de comprendre i assimilar. Serà especialment 

important treballar tenint en compte la perspectiva de gènere per tal  d’estimular un pensament crític que 

les ajudi a identificar les contradiccions socials que acaben revertint també en la identitat i la subjectivitat. 

 

● Afectivitat, sexualitat i autoestima 

L’afectivitat i la sexualitat formen part de de la identitat personal de cadascú i es desenvolupen durant el 
procés maduratiu i al llarg de la vida de les persones.  

→ Afectivitat: Capacitat per a mostrar afecte. Aquesta capacitat es dóna tant en les relacions d’amistat, amb 
els referents parentals...i també en les relacions de parella. Pel que fa a aquestes últimes, és en l’etapa 
adolescent quan parlem de relacions sexo-afectives perquè la sexualitat juga un paper molt important en 
l’expressió dels afectes. És, doncs, un moment idoni per construir aquestes relacions d’una manera saludable 
i satisfactòria. 

→ Sexualitat: Necessitat psicofisiològica pròpia de la vida de les persones, present des del naixement i que 
continua durant tota la vida. És a l’hora una manifestació de l'afectivitat que sentim cap a nosaltres 
singularment i cap a les altres persones que ens permet d’expressar allò que sentim amb el llenguatge del 
cos. Forma part de la comunicació i coneixement de l’altre. L’expressió de la sexualitat és una experiència 
més en la vida i, per tant, no hi ha receptes ni tècniques sexuals. 

"la sexualitat és un aspecte central de l’ésser humà al llarg de la seva vida i engloba el sexe, la 
identitat de gènere i els rols, l’orientació sexual, l’erotisme, el plaer, la intimitat i la reproducció. La 
sexualitat es viu i s’expressa en pensaments, fantasies, desitjos, creences, actituds, valors, conductes, 
pràctiques, rols i relacions. Tot i que la sexualitat pot incloure totes aquestes dimensions, no totes 
elles s’experimenten o s’expressen sempre. La sexualitat està influenciada per la interacció de factors 
biològics, psicològics, socials, econòmics, polítics, ètics, legals, històrics, religiosos i espirituals.” 

Organització Mundial de la Salut, (2006) 

La sexualitat occidental està definida per una sexualitat heterosexual i està marcada per les relacions de 
poder i de gènere. La sexualitat femenina es defineix com a subordinada a la sexualitat masculina. Alhora, 
altres sexualitats no heteronormatives són excloses de la significació de la sexualitat.  

En aquest punt hem de començar a parlar d'un altre concepte relacionat i que té el seu pes i impacte en els 
processos de construcció de la identitat: l'autoestima.  

→ Autoestima: L’autoestima es construeix, no és una qualitat estàtica i inamovible sinó que es va alterant 
en funció de les situacions personals i interaccions externes. L’autoestima ens facilita mecanismes 
d’autoprotecció, autoconfiança i desenvolupament personal. La construcció de l’autoestima va tant en 
relació a la pròpia percepció de les nostres accions i comportaments com de l’acceptació per part de les 
nostres persones més properes afectivament, i també de l’entorn social en un sentit més ampli.  

La norma de gènere imperant en cada moment d’aquest procés tindrà un pes determinant per a l’acceptació 
i valoració de si mateix/a. El gènere, doncs, condiciona l’autoestima. Per què? Per les dones serà més difícil 
reforçar l’autoestima i construir una valoració positiva de si mateixes donat que els valors associats a la 
feminitat (que ja hem observat en els mandats de gènere) s’acostumen a presentar com a debilitats o 
carències: inestabilitat, inseguretat, sensibilitat, manipulació...Mentre que els valors associats a la 
masculinitat es presenten com a positius i amb agència: força, seguretat, emprenedoria... 



Ara bé, què passa amb la sexualitat i l’autoestima quan surts d’aquest mandat i norma del sistema sexe-
gènere, o bé no respons als qualificatius de la masculinitat hegemònica?  

…les penalitzacions rebudes en intentar sortir-se del rol assignat tenen un impacte important en el 
procés de construcció de la subjectivitat davant el risc que pot suposar el no ser acceptat/da - “els 
nens no juguen a nines”, “les nenes no criden”, “els nois han de ser forts”, “les noies s’han de 
protegir”-, especialment quan són fetes per les figures d’afecció més properes (mare, pare, germans..) 
de les quals es depèn per al desenvolupament físic i emocional. D’alguna manera, cada individu 
adquireix un model cognitiu que sintonitza amb el món real en el que es troba de forma que “….Allò 
exterior social ajuda a formar allò interior psicològic, per tant, no resulta fàcil dissociar-se del món 
particular en el que es viu”. 

Guia pedagògica Estimar no fa mal(2015) 

 


