
Antropologia del gènere
L li U f l l lLa sexualitat: Un fet cultural per al 

control social?

València, 13 -05-2013



¡Cuan esencial es ver otras culturas ver¡Cuan esencial es ver otras culturas, ver 
hasta que punto son especiales, locales, y 

lo poco universal que es la tuya propia!lo poco universal que es la tuya propia!

Oliver SacksOliver Sacks 
(Diario de Oaxaca)



Per a qué serveix la antropologiaPer a qué serveix la antropologia 
del gènere o de la sexualitat a un-a 

Educador-a Social?  

?
?
??
?
?



Un eixemple. En relació a 
l’inmigració: 

Qué és tolerable o qué no?• Qué és tolerable  o qué no?
• Qui diu el qué está bé i el que está q q

malament?
• En relació a qué?• En relació a qué?
• Com actuem davant d’un cas del vel a 

l’escola?



Gènere = social i sexualitat = biologia?Gènere  social i sexualitat  biologia? 

Biologicament som diferents, 

Però… No te que supossar implicacions 
diferènciades a nivell social



Per qué és important el gènera en 
la Antropología?

• El exiemple del dret o no a ABORTAR:
– és

» Cultural?
» Etic?
» Politic?
» Religios?

Económic?» Económic?
» Ideológic?
» …….…….



DinàmicaDinàmica

Coses d’home coses de dones
Realitzar una plutja d’idees sobre queRealitzar una plutja d idees sobre que 

coses, idees, formes d’actuar… ens 
defineixen com a homes o com a donesdefineixen com a homes o com a dones 



Qué ens diferència? – Qué ens 
defineix?



El home i la DonaEl home i la Dona

• Som totémics?
• Quina idea tenim? Tenim una única idea?Quina idea tenim? Tenim una única idea?
• Per lo tant parlarem de:

Els homes i les DonesEls homes i les Dones



Les noves MasculinitatsLes noves Masculinitats

• Prové del feminisme
• Parteix de la idea de que els homes sónParteix de la idea de que els homes són 

multiples, al igual que les dones
D t l t i t d d di• Desmontar el patriarcat des de dins

• Si no són igualitaris els homes mai hi S o só gua ta s e s o es a
haurà igualtat real







DificultatsDificultats

P t d’ l d• Per part d’algunes dones: 
– No es fien del homes igualitaris.
– Pensen que volen fer-se amb la seua lluita 

per obtindre l’igualtat…

• Per part d’alguns homes.Per part d alguns homes.
– Es senten atacats (violència)

Pensen que perden privilegis (Intenten nugar– Pensen que perden privilegis (Intenten nugar 
els seus privilegis)
Aixó és cosa de alguns “desviats”– Aixó és cosa de alguns desviats …



PENSES QUE EN ALTRES CULTURES HIPENSES QUE EN ALTRES CULTURES HI 
HA IGUALTAT SEXUAL?

I TÚ ET CONSIDERES IGUALITARI-A?Ú CO S S GU

ÉQUÉ FAS?



GRACIÈS


