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Son moitos os estudos e traballos que
se realizan hoxe en día sobre a transmisión
dos xéneros e o papel que a escola vén
xogando nesta como institución social1.
Estes estudos, en xeral, tratan de coñecer
en que medida a transmisión dos xéneros
está impregnada de elementos sexistas2, e
cales son as vías de transmisión dos ditos
elementos3. Todos estes estudos xerais sus-
téntanse nun marco teórico común: a teoría
sexo/xénero, chamada tamén teoría dos
xéneros, que nos permite diferenciar entre
as características de orde biolóxica, ligadas
ao sexo, e as de orde sociocultural, históri-
ca, psicolóxica, filosófica, antropolóxica,
etc., ligadas ao xénero.

Por outra parte, a extensión do con-
cepto de xénero levada a cabo desde o

ámbito científico e social polo pensamento
teórico feminista e mesmo a populariza-
ción dunha linguaxe politicamente correcta
tráenos á actual situación na que se produ-
cen solapamentos e confusións entre estes
termos, que son empregados frecuente-
mente como sinónimos, incluso en escritos
e obras de carácter científico. Neste sentido
resulta de grande interese a obra de García-
Mina, xa que vén poñer orde e concerto
ofrecéndonos unha visión panorámica da
xénese e evolución da categoría xénero e
do seu marco conceptual.

A obra estrutúrase en catro partes que
abordan, respectivamente, as orixes da
categoría xénero, o estudo psicolóxico da
feminidade e a masculinidade, o xénero
como concepto renovador e a clarificación
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conceptual deste. Ao final de cada unha das
partes ofrécesenos un cadro resumo, moi
ben estruturado, que facilita a lectura e
recapitulación dos aspectos expostos.

Ana García-Mina comeza presentándo-
nos a orixe do concepto xénero que xorde
das investigacións biomédicas realizadas
por John Money (1955) sobre síndromes
hormonais e xenéticas (estudos sobre her-
mafroditismo). Money retoma o termo
xénero da gramática para poder nomear
unha realidade que se abre aos ollos da cien-
cia, acuñando a expresión “gender role” (rol
de xénero). Esta idea é retomada por Stoller
(psiquiatra e psicanalista) quen, a través dos
estudos sobre transexualismo, desenvolve e
amplía o seu alcance desde unha aproxima-
ción intrapsíquica, introducindo este con-
cepto no ámbito psicanalítico e achegándoo
ás ciencias sociais. Este autor presenta o
estudo do desenvolvemento da masculinida-
de e da feminidade a través de dous concep-
tos psicolóxicos: a identidade de xénero e o
núcleo da identidade de xénero.

Non obstante, será o movemento femi-
nista (década dos 70) o que lle conceda á
categoría de xénero unha función episte-
molóxica fundamental para analizar, cues-
tionar e transformar as condicións de vida
das mulleres e varóns. Teóricas como
Millett, Oakley, Rubin ou Davis introducen
esta categoría no ámbito das ciencias
sociais, converténdose nunha das principais
opcións teóricas e metodolóxicas do neofe-
minismo (García-Mina, 2003, pp. 43-52).

Na segunda parte da obra,  a autora
incide na repercusión que o xénero ten
como categoría de análise da feminidade e
masculinidade psicolóxicas, concibidas
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estas como dúas dimensións socioculturais
que poden estar presentes en diferente grao
nun mesmo individuo. Así, os suxeitos
poden ser clasificados como masculinos,
femininos, andróxinos ou indiferenciados,
segundo a proporción de características da
personalidade ligadas aos factores masculi-
nos e femininos. Dúas dimensións socio-
culturais ligadas á realidade de xénero defi-
nidas fundamentalmente a partir do mode-
lo dualista proposto por Bakan, Parsons e
Bales, onde a masculinidade queda asocia-
da a unha personalidade “agentic ou instru-
mental” e a feminidade a unha personalida-
de “comunal ou expresiva” (García-Mina,
2003, pp. 53-74).

Na terceira parte do libro, recolle a
reconceptualización desenvolvida sobre o
estudo psicolóxico dos sexos nas áreas de
metodoloxía e de saúde mental, así como
sobre a natureza integradora, inherente ao
concepto de xénero. A revisión das investi-
gacións realizadas desde unha perspectiva
de xénero permitiu descubrir que moitas das
diferenzas atribuídas ata entón eran froito de
orientacións metodolóxicas. O proceso de
socialización convértese, pois, nun dos prin-
cipais instrumentos explicativos na adquisi-
ción e desenvolvemento da identidade de
xénero e estará na base do estudo das dife-
renzas e semellanzas inter e intrasexos.

Por último, na cuarta parte, a autora
ofrécenos un marco amplo desde o que
analizar esta complexa realidade recollida
en tres enfoques ou ámbitos diferentes:

– O ámbito sociocultural, que corres-
ponde á creación simbólica do sexo.
É o máis antropolóxico e sociolóxi-
co e preocúpase de estudar os conti-
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dos específicos que configuran os
modelos de masculinidade e femini-
dade presentes na sociedade. Nel
analízanse os atributos, roles e este-
reotipos prescritos cultural e histori-
camente para un e outro sexo.

– O ámbito psicosocial ou interperso-
al, que se centra fundamentalmente
nos procesos sociais a través dos
que se crean e se lles transmiten
estes modelos normativos  aos indi-
viduos. Desde este enfoque, o xéne-
ro é conceptualizado como unha
categoría social, organizador privi-
lexiado das estruturas sociais e das
relacións existentes entre os sexos.

– O ámbito individual, no que o xéne-
ro constitúe unha experiencia inter-
nalizada que configura o psiquismo.
Son contidos específicos deste
ámbito os procesos de tipificación
de xénero, a identidade de xénero e
os estilos de rol de xénero e a súa
relación con outras variables de
comportamento e de personalidade.

A cada un destes ámbitos correspón-
delle unha disciplina; así, a antropoloxía

encargarase do estudo do ámbito sociocul-
tural, a socioloxía do estudo do ámbito
psicosocial ou interpersoal e a psicoloxía
será a que desenvolverá estudos no ámbito
individual. 

Finalmente, queremos sinalar que tal e
como nolo presenta a autora, o xénero
constitúe unha categoría que alude, tanto a
unha realidade subxectiva, como a un prin-
cipio organizador da interacción social e
das relacións entre os sexos; é un construc-
to multidimensional que nos permite dar-
lles un novo enfoque ás ciencias sociais,
ofrecendo perspectivas e campos de estudo
desde os diferentes ámbitos do saber que
veñen desembocar nos chamados estudos
de xénero.

Consideramos que esta obra é unha
contribución de gran valor para os/as estu-
dosos/as do tema. Atoparán que o libro de
Ana García-Mina Freire é unha ferramenta
útil para a posta ao día no estado da cues-
tión. A sistematización da evolución con-
ceptual outórgalle ao libro un valor acadé-
mico incuestionable. 
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