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 Resumo Sen dúbida, ao longo dos anos, a concienciación, os movemen-
tos sociais, os cambios lexislativos e a investigación científica 
fixéronnos cada vez máis sensibles aos temas relacionados coa 
igualdade entre homes e mulleres. Con todo, continuamos per-
petuando xeración tras xeración estereotipos negativos cara 
á muller e cara aos atributos que compoñen a feminidade. É 
por iso polo que resulta interesante reflexionar sobre as ideas, 
crenzas e valores que a sociedade posúe acerca de temas como 
a igualdade e os estereotipos de xénero. Con este obxectivo 
comezamos esta investigación, analizando as autopercepcións 
dos atributos de xénero mediante o Inventario de Rol Sexual 
–BSRI–, versión abreviada, de Bem (1981), e o nivel de sexis-
mo ambivalente mediante a Escala ASI de Glick e Fiske (1996) 
nunha mostra de 845 participantes españois. Do mesmo xeito, 
solicitóuselles que indicasen a súa orientación sexual.

  As hipóteses das que partimos neste estudo consisten na exis-
tencia dunha relación positiva entre o sexismo e a masculinida-
de, así como coa heterosexualidade, hipótese que se confirmou 
con independencia do sexo dos participantes. Non obstante, 
observáronse niveis ínfimos de sexismo na mostra xeral, cues-
tión que non se asemella aos resultados obtidos en múltiples 
estudos previos. Por derradeiro lugar, en relación coa escala de 
dimensións de xénero, os resultados suxiren unha importante 
modificación nas asuncións das características prototípicas con 
respecto á literatura, o que pode deberse a cambios históricos e 
influencias socioculturais.

 PalabRas chave Sexismo, xénero, masculinidade, feminidade, orientación sexual.
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INTRODUCIÓN

Os estereotipos de xénero xunto co sexismo, son dous gran-
des contribuidores do mantemento da percepción do sexo fe-
minino como o sexo débil. Devanditos conceptos determinan 
en gran medida a discriminación cara á muller que tantas con-
secuencias negativas supoñen na nosa sociedade actual.

Moitas foron as definicións que se lle deron ao termo xénero 
ao longo dos anos, pero é, sen dúbida, unha das máis aceptadas 
aquela que o define como as características psicosociais que 
poden ser categorizadas como femininas ou masculinas e que 
calquera pode desenvolver en maior ou menor medida (Wood 
e Eagly, 2015). A sociedade empregou este concepto como me-
canismo para definir o que é propio dun sexo ou outro. Desta 
maneira, os individuos asumen unha etiqueta social que lles 
permite avaliar tanto o seu propio comportamento como o dos 
demais (Bem, 1981), asentando así as bases do sexismo. Esta eti-
queta recibe o nome formal de estereotipo de xénero.

Co xurdimento e auxe dos estudos de xénero, autores e au-
toras comezan a interesarse polas consecuencias que os estereo-
tipos provocan nos individuos, en especial sobre as mulleres, 
o que leva a profundar sobre as teorías do sexismo, definíndoo 
como «aquelas actitudes discriminatorias que se dirixen cara a 
unha persoa pola súa pertenza a un determinado sexo biolóxi-
co» (Expósito, Moya e Glick, 1998, p.160). Non obstante, esta 
ideoloxía non é neutral, pois perpetúa a situación de subordina-
ción das mulleres, tanto con actitudes negativas como positivas 
(Moya, 2004). Se se entende o sexismo unicamente como unha 
actitude hostil, non se mantería nas sociedades occidentais ac-
tuais. As novas formas de sexismo atópanse encubertas en ex-
presións sutís e difíciles de detectar que continúan mantendo o 
trato desigual e discriminatorio cara á muller.

Baixo esta concepción, Glick e Fiske (1996) formularon a 
teoría do sexismo ambivalente, o cal está formado por dous ti-
pos de sentimentos diferenciados pero non incompatibles: o 
sexismo hostil, que se manifesta como unha actitude ofensiva 
cara á muller e que ten a súa base na crenza da inferioridade da 
mesma; e o sexismo benevolente, que se define como un conxun-

A SOCIEDADE EM-
PREGOU O XÉNERO 
COMO MECANISMO 
PARA DEFINIR O QUE 
É PROPIO DUN SEXO 
OU OUTRO […] ASEN-
TANDO ASÍ AS BASES 
DO SEXISMO
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to de actitudes cara ás mulleres que, a pesar de non posuír un 
compoñente afectivo negativo, relega as mesmas a certos roles 
e ámbitos de forma estereotipada, sendo concibidas como seres 
débiles que hai que protexer. En certo xeito, é máis perigoso por 
escaparse da crítica social.

Desta maneira, o obxectivo principal que perseguimos nesta 
investigación é analizar a forma en que o sexismo e o xénero 
relaciónanse entre si, partindo da hipótese de que os atributos 
masculinos inciden en maior medida sobre este sexismo. Así 
mesmo, tras a revisión da literatura, observamos que poucos 
son os estudos que relacionan ambas as variables coa orienta-
ción sexual, polo que decidimos incluíla para comprobar se, no 
caso de existencia do devandito vínculo, este é maior no colec-
tivo heterosexual.

MÉTODO

Participantes

Participaron 845 persoas españolas, 313 homes (37,04%) e 
532 mulleres (62,96%), de idades comprendidas entre 18 e 68 
anos (M = 22.80; DT = 5.876). Do total, 626 son heterosexuais 
(74,08%), 134 bisexuais (15,86%) e 85 homosexuais (10,06%) 
(véxase figura 1).

SE SE ENTENDE O SE-
XISMO UNICAMENTE 
COMO UNHA ACTI-
TUDE HOSTIL, NON 
SE MANTERÍA NAS 
SOCIEDADES OCCI-
DENTAIS ACTUAIS.

FIGURA 1

Distribución dos participantes no estudo en función do seu sexo  
e orientación sexual.

Homes 37%

Mulleres 63% Heterosexuais 74% 

Homosexuais 
16% 

Bisexuais 
10% 
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Procedemento

A recollida de datos efectuouse de forma online co obxecti-
vo de conseguir unha mostra ampla e con variedade xeográfica, 
ademais de tratar de minimizar a desexabilidade social ao ser 
totalmente anónimo e non presencial. Os participantes respon-
deron preguntas de carácter demográfico como sexo, idade, na-
cionalidade e orientación sexual, respondendo posteriormente 
aos cuestionarios.

Instrumentos

Empregouse para avaliar as escalas de xénero o Inventario de 
Rol Sexual (BSRI) versión reducida de Bem (1981), a través da 
versión española de López-Sáez e Morales (1995). Os enqui-
sados contestaron o grao no que autoperciben unha serie de 
atributos como propios e definitorios da súa personalidade. O 
inventario inclúe 18 trazos estereotípicamente masculinos e fe-
mininos, tanto sexan desexables como indesexables. A escala de 
resposta é formato Likert, no que as posibilidades varían dende 
1 («nada característico de min») a 7 («totalmente caracterís-
tico de min»). Ambas as escalas constan de 9 ítems cada unha.

Para medir o nivel de sexismo ambivalente empregamos 
o Inventario de Sexismo Ambivalente (ASI) de Glick e Fiske 
(1996), adaptación española de Expósito, Moya e Glick (1998), 
composto por 22 ítems, dos cales 11 miden o sexismo hostil e os 
restantes o benevolente; o conxunto de todos eles configura o 
sexismo ambivalente. A escala de resposta é de tipo Likert, des-
de 0 («totalmente en desacordo») a 5 («totalmente de acor-
do»). A puntuación global é a media das puntuacións obtidas 
en ambas as subescalas. Puntuacións superiores a 2.5 considé-
ranse sexistas.

Análise de datos

As análises de datos realizáronse co paquete estatístico SPSS, 
versión 21. A significatividade da diferenza de medias compro-
bouse mediante as probas t de Student e ANOVA dun factor, 
en función do sexo e da orientación sexual, respectivamente. 

EMPREGOUSE PARA 
AVALIAR AS ESCALAS 
DE XÉNERO O INVEN-
TARIO DE ROL SEXUAL 
DE BEM […] E PARA 
MEDIR O NIVEL DE 
SEXISMO AMBIVA-
LENTE O INVENTARIO 
DE SEXISMO AMBI-
VALENTE DE GLICK E 
FISKE
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Igualmente, fixéronse análises de correlacións entre variables 
mediante o índice de correlación de Pearson. Con anteriorida-
de ás mesmas, comprobáronse os supostos de normalidade e 
homocedasticidade mediante a proba K-S e a proba de Levene, 
para as escalas de feminidade, masculinidade e sexismo. Coa 
excepción da masculinidade, ningunha escala posúe unha distri-
bución normal nin varianzas homoxéneas, polo que aplicáronse 
métodos robustos para realizar as análises. O criterio de signifi-
cación empregado foi de p < .05.

RESULTADOS

As puntuacións obtidas no Inventario de Sexismo Ambiva-
lente indican unha mostra sen trazos sexistas, dado que non se 
alcanza a puntuación mínima para ser considerada como tal, nin 
na puntuación global (M = .8781; DT = .7963), nin en ningunha 
das sub-escalas que a compoñen (para o sexismo hostil M = 
.8856; DT = .9731; para o benévolo M = .8706; DT = .7980).

Se se dividen os resultados (véxase táboa 1) en función do 
sexo, obsérvase que os homes alcanzan maior media de sexis-
mo ambivalente que as mulleres, constatándose esta diferenza 
significativa (t = 8.173; p = < .01). Tomando como base a orien-
tación sexual, a heterosexualidade obtén puntuacións significa-
tivamente máis altas (F(1, 843) = 43.785; p = < .01) cos demais 

AS PUNTUACIÓNS 
OBTIDAS NO INVEN-
TARIO DE SEXISMO 
AMBIVALENTE INDI-
CAN UNHA MOSTRA 
SEN TRAZOS 
SEXISTAS.

n Media de Sexismo 
Ambivalente

Desviación típica Erro típico de medida

Homes 313 1.1751 .8728 .0493

Mulleres 532 .7033 .6913 .0299

Heterosexuais 626 1.0222 .8381 .0335

Homosexuais 85 .5214 .4775 .0518

Bisexuais 134 .8781 .4478 .0274

TÁBOA 1 

Resultados na escala de sexismo en función do sexo e orientación sexual
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grupos. Desta maneira, confírmase a heterosexualidade como a 
orientación máis sexista.

Acerca das escalas de xénero, as puntuacións en feminidade 
(M = 42.48; DT = .260), son superiores en toda a mostra ás logra-
das en masculinidade (M = .7.465; DT = .257), e a diferenza entre 
ambas resulta significativa (t = 19.541; p < .01). En suma, homes e 
mulleres defínense a si mesmos con máis trazos tipicamente fe-
mininos que masculinos (véxase táboa 2), datos estatisticamente 
significativos (para as mulleres t = 17.939; p < .01; para os homes 
t = 8.875; p < .01) e novos se se comparan con estudos previos. 
Con todo, existe consistencia á hora de atopar as maiores pun-
tuacións de masculinidade nos homes e as de feminidade nas 
mulleres, resultando significativamente diferentes (para a femi-
nidade t = -4.299; p < .01; para a masculinidade t = 2.901; p < .01).

Comparando as orientacións sexuais (véxase táboa 2), as 
puntuacións máis altas en feminidade son obtidas polo colec-
tivo homosexual, mentres que na masculinidade é a hetero-
sexualidade a que alcanza as maiores medias. Non obstante, as 
puntuacións obtidas polos tres grupos en ambos os factores non 
son significativamente diferentes. Igual que ocorría en función 
do sexo, todas as orientacións presentan maiores niveis de fe-
minidade que de masculinidade (para a heterosexualidade t = 
16.218; p < .01; para a homosexualidade unha t = 8.414; p < .01; e 
para a bisexualidade unha t = 7.555; p < .01).

HOMES E MULLE-
RES DEFÍNENSE A SI 
MESMOS CON MÁIS 
TRAZOS TIPICAMEN-
TE FEMININOS QUE 
MASCULINOS.

n Media F Media M Desv. típ. F Erro típ. F Desv. típ. M Erro típ. M

Homes 313 41.08 35.51 6.908 .390 7.250 .410

Mulleres 532 43.31 33.97 7.823 .339 7.538 .327

Heterosexuais 626 42.49 34.85 7.710 .308 7.487 .299

Homosexuais 85 43.91 34.19 6.425 .697 6.792 .737

Bisexuais 134 41.54 33.33 7.482 .646 7.689 .664

Nota: F: Feminidade; M: Masculinidade.

TÁBOA 2

Resultados nas escalas de xénero en función do sexo e orientación sexual
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Unha vez revisados individualmente ambos os termos, pro-
cédese a comprobar a relación existente entre as dimensións 
de xénero e o sexismo ambivalente, obtendo unha correlación 
débil pero positiva e significativa entre o sexismo e a masculini-
dade (r = .152; p < .01), confirmándose así unha das principais 
hipóteses.

Esta correlación existe independentemente do sexo (véxase 
táboa 3), sendo levemente máis forte no caso dos homes (r = 
.112; p < .05 para os homes; y r = .089; p < .05 para as mulleres). 
En función da orientación sexual, o colectivo heterosexual é o 
único que obtén unha correlación, aínda que débil, significati-
va e positiva entre masculinidade e sexismo (r = .150; p < .01), 
confirmando a segunda das principais hipóteses. Así mesmo, é 
destacable comentar que o colectivo homosexual é o único que 
presenta unha correlación negativa entre escalas, aínda que non 
significativa (r = - .038; p = .728).

O COLECTIVO HOMO-
SEXUAL É O ÚNICO 
QUE PRESENTA UNHA 
CORRELACIÓN 
NEGATIVA ENTRE 
ESCALAS, AÍNDA QUE 
NON SIGNIFICATIVA.

TÁBOA 3

Interacción entre o sexismo e o xénero en función do sexo  
e a orientación sexual

Feminidade x Sexismo Ambivalente Masculinidade x Sexismo Ambivalente

Homes r = .049 r = .112*

p = .385 p = .048

Mulleres r = .089* r = .145*

p = .040 p = .001

Heterosexuais r = .034 r = .150*

p = .394 p = .000

Homosexuais r = - .096 r = .038

p = .383 p = .728

Bisexuais r = .034 r = .167

p = .696 p = .053

Nota: r = Índice de correlación de Pearson.

*A correlación é significativa ao nivel .05 (bilateral). 
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DISCUSIÓN

Con respecto á escala de sexismo, é indubidable que as pun-
tuacións obtidas nos primeiros estudos españois van diferir 
significativamente das obtidas na actualidade, debido aos im-
portantes avances en igualdade e o progreso social. Con todo, 
as puntuacións ínfimas da mostra distan moito da realidade pre-
sente noutros estudos sobre a materia, o que nos leva a asumir a 
hipótese da desexabilidade social, dado que cada vez resulta me-
nos probable que as persoas manifesten o seu acordo coas prác-
ticas sexistas ou cos estereotipos de xénero (Crawford, 1995; 
Deaux, 1985; citado en De Sola, Martínez e Meliá, 2003), o que 
non implica que os prexuízos desaparecesen, senón que non 
resulta socialmente aceptable expresalos (Montes, 2008). Des-
ta maneira, quedan en dúbida as puntuacións alcanzadas nesta 
escala, afectando ao resto da investigación, na que se comproba-
ron as hipóteses a partir de puntuacións mínimas. Baseándose 
nesta limitación, o feito de que os homes obteñan as maiores 
puntuacións concorda coa literatura, dado que se o sexismo cara 
á muller ten como obxectivo mantela nunha posición inferior e 
discriminatoria, é esperable que puntúen máis alto ca elas.

Os resultados obtidos nas escalas de xénero ofrecen que as 
mulleres tenden en maior medida a definirse acordo aos tra-
zos asociados tradicionalmente ao seu sexo. Con todo, ambos 
os sexos empregan cada vez máis atributos que tipicamente se 
asociaban ao outro grupo como definitorios da personalidade, 
produto de que remodelaron a percepción sobre o que é inhe-
rente a cada xénero (Bosques, Álvarez e Escoto, 2015).

A masculinidade tradicionalmente entendida pode cons-
tituírse como un factor de risco ante o sexismo, debido a que 
predispón en maior medida ao prexuízo contra a muller. Se se 
relaciona coa heterosexualidade, orientación significativamente 
máis sexista, resulta coherente obter unha correlación positiva e 
significativa entre variables. Unha das posibles explicacións pode 
deberse ao concepto de amor romántico de Sternberg (1986), ter-
mo fortemente influído por unha serie de crenzas compartidas e 
transmitidas socioculturalmente que favorecen un modelo rela-
cional asentado nas desigualdades de xénero, a discriminación 

CADA VEZ RESULTA 
MENOS PROBABLE 
QUE AS PERSOAS 
MANIFESTEN PU-
BLICAMENTE O SEU 
ACORDO COAS PRÁC-
TICAS SEXISTAS OU 
COS ESTEREOTIPOS 
DE XÉNERO, O QUE 
NON IMPLICA QUE 
OS PREXUÍZOS DESA-
PARECESEN, SENÓN 
QUE NON RESULTA 
SOCIALMENTE ACEP-
TABLE EXPRESALOS
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A MASCULINIDADE 
É UN FACTOR XERAL 
DE RISCO PARA O 
SEXISMO, PERO A FE-
MINIDADE TAMÉN O 
É PARA O COLECTIVO 
DE MULLERES.

das mulleres e a submisión das mesmas (Ferrer e Bosch, 2013; 
Ruiz, 2009). Desta maneira, resólvese o noso obxectivo inicial 
para esta investigación: as persoas heterosexuais con atributos 
tradicionalmente masculinos tenden a ser máis sexistas.

CONCLUSIÓNS

Ante os resultados obtidos pódese afirmar a relación entre a 
masculinidade e o sexismo, interacción que se torna máis forte 
no colectivo heterosexual. 

Con todo, é necesario incidir en que as mulleres non están 
exentas de presentar este tipo de actitudes. A feminidade na mu-
ller asóciase de maneira exponencial coa asunción de roles tradi-
cionais. Canto máis altas son as puntuacións nesta escala, maior 
é a tendencia a percibirse como seres débiles e dependentes, que 
precisan protección e coidados do home, mantendo a súa su-
premacía. Isto lévanos a expor que a masculinidade é un factor 
xeral de risco para o sexismo, pero a feminidade tamén o é para o 
colectivo de mulleres. Debido á función dual que posúe sobre os 
sexos, resaltamos a necesidade de estudar, tal e como xa indicou 
Helgelson (1994), a desexabilidade social das características de 
xénero, posto que a valoración positiva ou negativa das mesmas 
pode variar en función da atribución a un sexo ou outro.

Do mesmo xeito, os resultados confirmaron a heterosexuali-
dade como a orientación máis sexista, resultado esperable dado 
que o nexo entre os prexuízos e a dinámica relacional estable-
cida supón asuncións diferentes segundo o sexo, implicando 
pasividade, coidado, renuncia, entrega e sacrificio nas mulle-
res, e sedución, dominación e recibimento nos homes (Ferrer 
y Bosch, 2013), conceptos moi relacionados cos estereotipos de 
xénero e a definición do sexismo benévolo.

Por último, consideramos que ambos os instrumentos están 
actualmente obsoletos para definir con detalle a realidade sobre 
as crenzas sexistas e o xénero. No caso da escala de sexismo, 
incidimos nos seus múltiples problemas psicométricos e na di-
ficultade de obter puntuacións válidas.
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