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La perspectiva de genere: 
AnnaBerga una nova mirada a la realitat social 

E La realitatdel fenomen que hem anomenat violencia de genere ha convertit el termegellere, 
concepte acade mic que ne ix de les teories femin istes dins de les ciencies socials. en un 
terme mediatic, que ha passat a form ar part de lllenguatge comú , tot i que sovint no s ' ha 
utilitzat de forma molt adequada. Aquest anicle pretén , d ' una banda, ana litzarel genere 
com un de is eixos estructuradors de les desigualtats en la nOSlra societat, c1arificant e l 
mateix concepteen el marc teoric de les ciencies social s i, de l' al tra, pl antejar-Io com una 
perspecti va d ' anaJisi de la rea litat social; una nova mirada que cal tenir en compte, també, 
en e l moment de d issenyar les intervencions en e l camp soc ioeducatiu . 
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~ Introducció 

"Les aparences biologiques i els efectes tan reals que un llarg 
treball co[.lectiu de socialització del biologic i de biologització 
del social ha produi"l en els cossos i els cervells s 'uneixen per 
capgirar la relació entre les causes i els efectes i fe r apareixer 
una construcció social naturalitZQda (els "generes" en tant 
que habits sexuals) com el fo nament natural de la divisió 
arbitraria que es troba en 1 'origen mateix, no tam sois de la 
realitat, sinó de la representació de la realitat, i a vegades 
s 'acaba imposalU a la recerca" (Bourdieu, 2000: 11 - 12) 

Els darrers anys el genere, un concepte academic que neix de les teories 
fe ministes dins les cienc ies soc ials, s' ha convertit en un terme d ' actualitat. La 
realitat del fe nomen que hem anomenat violencia de genere I'ha convertit en 
un terme mediati c, que ha passat a formar part delll enguatge comú, encara que 
sov int no s' ha emprat de manera prou acurada. 

Aquest article pretén, d ' una banda, analitzar e l genere com un deis eixos 
estructuradors de les desigualtats a la nostra societat, c1 arificant el mateix 
concepte en el marc teoric de les c iencies socials i, de I' altra, plantejar- Io com 
una perspecti va d ' anali si de la realitat social; una nova mirada que cal tenir 
en compte, també, a I' hora de di ssenyar les intervencions en e l camp 
soc ioeducatiu . 

El genere com a eix estructurador de les 
desigualtats socials 

Tradic ionalment, les c iencies soc ials han considerat les c1 asses socials com la 
vari able clau en les anali sis de I'estructura soc ial de les soc ietats del capitali sme 
avan<;at. Des de fa uns anys, pero, diferents estudi s han plantejat la necess itat 
de contemplar al tres eixos d ' estructuració soc ial que s' interseccionen amb les 
desigualtats de c1 asse i permeten una visió més profunda i complexa de les 
societats actuals. Així com afi rmem que les nostres soc ietats són c1ass istes. ens 
referim a l 'edi sme, el racisme o el sex isme com altres formes de desigualtat on 
I'edat, I' etni a o e l genere esdevenen vari ables c1 au a tenir en compte. 

Quan parlem de des igualtats socials, pero, convé prec isar quin és e l signi ficat 
que atribu"lm a aquest terme i, alhora, com es relac iona amb altres conceptes 
igualment rell evants amb els quals hi esta íntimament relacionat: el concepte 
d ' igualtat i el de diferenc ia. 
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La diferenc ia en si és tant un va lor com, de fet , un tret constitutiu deis éssers 
humans. Som diferents per naturalesa, i la complexitat de lnostre codi geneti c 
és ta l que permet múltiples combinacions, fin s al punt que no ex iste ixen des 
d ' aquest punt de vista dos éssers humans identi cs . Així mate ix, les diferencies 
i la di versitat cultural que els humans han construY! al lI arg de l temps esdevé 
una de les riqueses més significatives que ens identifica com a especie . 

Així les diferencies exi ste ixen, sigui n entre homes i dones, entre diferents 
realitats culturals, entre diferents edats ... Massa sov int, pero, es leg itimen 
situac ions de desigualtat soc ial ape l·lant a les diferenc ies. Les des igualtats 
soc ials es construeixen socialment i suposen l' accés diferencial als recursos, 
així com e l fet d 'ocupar posicions superi ors o inferiors dins d ' una estructura 
soc ial jerarquica . En aquest sentit , no és natural -ni justifi cable per raó d ' una 
diferenc ia - que e ls homes ocupin majoritariament e ls calTecs i pos icions de 
poder, que e ls joves i vell s ocupin lI ocs excedentari s de l mercat de treball , o 
que les persones de determinats orígens culturals siguin c iutadans de segona 
categori a. 

La diferencia, en realitat, no es contraposa amb la igualtal , entesa com la 
igualtat d ' oportunitats en l' accés als recursos i a la igualtat entre c iutadans i 
c iutadanes que tenen e ls mate ixos drets i els mateixos deures . La igualtat com 
e l concepte polític, que esdevé principi inspirador de la modernitat, 
necessariament implica un respecte a les diferenc ies. Ser iguals no significa 
ser identics. Per aixo, la naturalitzac ió de les diferenc ies, e l presentar-les 
socialment com un "donat per descomptat" que es legitima sota e l di scurs 
socialment recurrent i perill ós de : "aixo és natural, sempre ha estat així", 
invi sibilitza les des igualtats. 

El sistema sexe-genere 

Les des igua ltats per raó de genere esdevenen I'exemple més ciar del que 
soc ialment es considera una rea litat natura litzada i, conseqüentment , 
difícilment qüestionable. De fet, constitueixen formes de desigualtat prescrites, 
és a dir, condicions que a diferencia de les desigualtats adscrites (com la classe 
soc ial) portem incorporades des del naixement. Per aixo, sov int les diferencies 
bio logiques han in visib i litzat les conSlruccions soc ials. 

Des de les ciencies soc ials es formul a la Teori a de l sistema sexe/genere, que 
ha permes un ave n~ signifi catiu en I'anali si de les desigualtats entre homes i 
dones, en tant que permet comprendre millor aquesta dualitat entre les 
diferencies sex ua ls (innegables i constituti ves de I'espec ie sex uada que som) 
i les des igualtats que sobre les mateixes hem ed ificat soc ialment i hi stori cament. 

Definim el sexe com les diferenc ies bio logiques entre mascles i femelles, 
és a dir, les diferenc ies físiques de is cossos que ens caracteritzen com a 
espec ie sexuada. 

Massa sovint, 
pero, es legitimen 
situacions de 
desigualtat social 
apel·lant a les 
diferencies 
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Definim e l genere, en canvi, com una construcc ió soc ial d 'allo masculí i 
allo femení, és a dir, aque ll es característiques soc ials, culturals i 
psicologiques que són relati ves socialment, i que esdevenen normali ves 
en tanl que s' imposen a cadasc un deis sexes a través del procés de 
socialitzac ió. 

Des de I' antropologia múltiples eSludi s han contribuü a clari ficar fin s a quin 
punt el genere és una construcció soc ial. Margaret Mead, per exemple, en un 
celebre treball a Nova Guinea, va estudiar tres tribus on els ro ls de genere eren 
ben di ferents deis que coneixem a les soc ietats occidentals: 

"entre els arapesh s 'espera que tan! els homes com les dones 
es comportin d 'una manera do!(;a, comprensiva i cooperativa, 
que recorda al que els americans associen amb una mare idea l. 
Entre els mundugumor s' espera que homes i dones siguin 
igualment f erotges i agressius. Entre els tchambuli les dones 
s 'afaiten el cap, tenen disposició a riure de manera fra nca, 
mOSlren una companyonia solida ria i són agressivament 
eficients com a proveidores de menjar; en canvi els homes 
tchambuli es dediquen a {'arl, esmercen gran quanrilal de 
temps a pentinar-se i es pass en el dia murmuranr sobre el sexe 
oposat . .. (Harri s, 1998; 538) 

Així, establir aquesta di stinció entre els conceptes de sexe i genere ha permes 
fer palesa I 'ex istencia de diferencies entreels sexes pero, alhora, demostrar que 
aquestes diferencies biologiques no necessariament impliquen per se capacitats, 
aclituds o aptituds di ferents entre e ls individus, sinó que aquestes, quan es 
manifesten, són en bona part conslruccions soc ials que vénen determinades 
pel genere. En aquest sentit , malgrat que tota soc ietat estableix una di fe rencia 
entre allo propi deis homes i de les dones, les caracterís tiques i les capac itats 
que defineixen allo masculí ifemení vari en d ' una soc ietat a una altra i d ' una 
epoca a una altra. 

La teoria de l sistema sexe/genere fa pales que e ls generes són construccions 
soc ioculturals que, d 'altra banda, i a diferencia del que plantejaven les teori es 
funcionali stes als anys 50, no són complementaris sinó que constitue ixen 
categoriesconflicti ves quecomporlen relacions de poder. Com apunta Subirats: 

"el domini d 'un genere sobre un altre constitueix la base d 'un 
ordre social j erarquic, que determina les posicions de is 
individus al marge de les seves capacitats especifiques, i que 
s'ha denominat patriarcat " (S ubirats, 1990; 228 ) 

Aquest domini d ' un genere sobre I' altre se sustenta en la "di visió sex ual de l 
treball " que estable ix la separació del treball en dues esferes ass ignades a 
cadascun deis generes: la de la producció i la de la reproducció: 

I' esfera de la producció és propia del genere mascul í, i es correspon amb 
rambit públic i e l treball remunerat. 
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I 'es fera de la reproducc ió s' assigna al ge nere femení, i corres pon al treball 
domestic (des de les fe ines de la ll ar fins a la cura de les persones 
dependents: cri atures i persones grans) , que soc ialment no és reconegut 
com a treball. 

La divi s ió sex ual del treball ha estat, de fet, la base necessaria per a sustentar 
el model soc ioeconomic propi de les soc ietats industri als. En aq uest sentit , les 
desigualt ats de genere, tot i que han ocupat un lI oc marg inal en e ls estudi s 
soc iolog ics, es revelen com a e lements centrals per a la comprensió de 
I 'estructura social en les soc ietats capitali stes. Com planteja el soc io leg Ulrich 

Beck. 

"Els 1'01.1' de genere preestablerts són la base de la societat 
industrialitzada i no solam,ent un vestigi tradicional al que es podria 
renunciar facilment. Sense la divisió en rols d 'horne i dona no hi 
hauria la tradicional família nuclear. Sense la família nuclear no 
és pensable la societat industrial amb el seu esquema de treba" i 
vida. (oo.) La societat industrial depende la situació desiguald 'homes 
i dones. " (Beck, 1998: 47-48) 

Els rols sex uals, i e l domini masculí que alllarg de la hi stori a ha caracteritzat 
e l mode l de soc ietat patriarcal , s' ha imposat en bona part grac ies al que Pierre 
Bourdieu ha definit com a "v io lenc ia s imbolica", que és aque ll a que e ls 
dominants són capa<;:os d ' exerc ir sobre els dominats amb el seu consentiment. 
és a dir, aque ll a que s' imposa de manera natural i inqüest ionable gracies a que 
no es conside ra, e n rea litat, una acc ió vio lenta. Aquest fet ha tingut 
conseqüencies importants en la invi sibilit zac ió de les desigualtats de ge nere, 
fins i tot per les mateixes dones. Com apunta Dolores Juli ano: 

"en el cas de les dones la I'io/encia simbólica ha acomplert tan 
bé e/ seu objectiu que u/w de les tasques més dlfíci/s per al 
movimentfeminista ha estat posar en evidencia davant I'opillió 
pública / 'existencia mateixa d 'agres.l' ions sofertes per la 
pertinen(¡a de genere" (Juliano, 2004 : 68) 

Una de les principal s exp licac ions d 'aquesta invisibilitat rau en el fet que, a 
partir de la soc ialitzac ió diferencial , hem interi oritzat les categori es de genere. 
És a partir de la soc ialitzac ió que e ls éssers humans aprenem a ser membres 
ac tius de la nostra soc ietat, interi oritzant les normes soc ials i creant la nostra 
identitat. Segons G .H. Mead, aprenem qui som a mesura que aprenem qui és 
la soc ietat. 

En el procés de construcc ió de la nostra identit at e l fe t de néixer masc le o 
femell a esdevé determinant. Si les femelles són socialitzades des de l naixe ment 
per a convertir-se en femen ines, e ls mascles ho són per convertir-se en 
masc lllins. Des de l primer di a se' ns ves le ix de manera diferent e n fu nció de si 
naixem nen o nena, i les ex pectati ves de is nostres progenito rs i famili ars. des 
deis nostres jocs fin s a la nostra professió de futur, es van formant fin s i tot abans 
de néixer, des del moment que podem saber el sexe del fetll s a través de 
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l'ecografia prenatal. Així, a través de la soc ialitzac ió diferencial de genere, 
homes i dones interioritzem e ls valors i normes "adequats al nostre sexe" en 
e l contex t específic de la soc ietat on vivim. 

Els generes, pero, no són ens essencia ls i estatics sinó que són categori es 
re lacionals que, al hora, són canviants i dinamiques. Els models de feminitat 
i masculinitat de les noves generac ions de joves estan molt lIuny de les 
generacions anteriors. Com apunta Manuel Castell s, les dones han protagon itzat 
la principal revo lució del s. XX. Aquest autor pl anteja que, actualment, estem 
davant un nou repte: la fi del patriarcal. Els generes són relac ionals, i per aixo 
les transformacionsen un dei s generes implica, necessariament, un reajustament 
de l' altre. Si les dones s' incorporen massivament al món laboral, assoleixen 
cada cop més l' ex it academic i la presencia pública, e ls mode ls de genere que 
s' han basat en la divi sió sexual del treball i e l paper de la masculinitat 
hegemonica necessariament entren en cri si. El sistema patriarca l s'esta 
des legitimant, i el cre ixent protagoni sme de les dones en l'ambit públic esta, 
conseqüentment, qúestionant el poder dei s homes sobre les dones. 

El genere com a perspectiva: de la visibilització 
de les dones al qüestionament deis rols 

Entendre, com hem vist, que el genere és un concepte re lac ional i dinamic, 
signifi ca pos icionar-se en una determinada línia d 'anali si que contradiu 
parcialment els múltiples estudi s i interve ncions en e l camp soc ial que, e ls 
darrers anys, s' han plantejat sota e l denominador de " la perspectiva de 
genere". 

En primer 1I0c, quan parlem d ' incorporar la perspec ti va de genere a I' anali si 
social no estem recl amant simplement visibilitzar les dones . Una perspec ti va 
de genere va més enlla de is estudis de dones. És a dir, no es tracta només 
d ' estudiar les repercuss ions que tenen sobre elles determinades problemariques, 
en tant que col·lectiu desafavorit i en situac ió de desavantatge soc ial, sinó tenir 
en compte com el genere és una variable centra l per a determinar que 
denominem problemes socia/s, i les seves repercuss ions diferencia ls tant per 
homes com per dones. 

En aquest sentit, s i e ls estudi s sobre la pobresa, per exemple, poden ana litzar 
en quina mesura les dones esdevenen -com han determinatdi versos organi smes 
internac ionals- e l col·lectiu més vulnerable en si tuac ió de cri si economica que 
en pateix les principals repercussions (per exemple ('atur. la di scriminac ió 
salarial, la carrega del treball domesti co .. ), una perspecti va de genere a l' estudi 
de la pobresa es planteja, en rea litat, analitzar com e l genere determina la 
pobresa i com, tant les dones com e ls homes, I 'experimenten i la vivencien de 
forma diferencial. 
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D'altra banda, pero, la denúnc ia justi ficada de la invisibilitat de les dones en les 
cienc ies soc ials s' ha formulat sov int des d ' una perspecti va essencia li sta del 
genere segons la quall es dones apareixen com a subjectes passius en una soc ietat 
patri arca l en la que els homes ocupen sempre els espais de protagoni sme i de 
dominac ió. Aquesta identifi cac ió de les expressions femenines amb la passivitat 
o conformitat soc ial esdevé una mostra de la di sta ncia entre e l punt de vista de 
qui observa i la realitat de les dones. Com diuen Carrington i Bennet: 

.. L 'essencialism.e de genere segueix una Ib1Ía ben coneguda de 
controversia f eminista que sosté que la societal patriarcal 
discapacita sernpre i necessariarnent les dones, interpretan/
les a imatge deIs homes, comles "altres " (. .. ) Paradoxalment, 
aquesta postu ra tendeix a discapacitar les dones, en comptes 
de potenciar-les, ja que les interpreta gairebé per complet CO/11 

a productes desgraciats de la cultura patriarcal! " (Carrington 
i Bennet, 1999: 46) 

En el nostre contex t, diferents au tores l dins de l mate ix femini sme han 
manifestat les se ves crítiques a aquests estudi s que, amb l' objectiu de fer palesa 
la s ituac ió d ' opress ió de la dona, han acabat reafirm ant e l seu paper secundari o 
Considerar que e l genere és una catego ri a relac ional implica que ho mes i dones 
tenen un paper actiu e n la construcc ió i e l manteniment d 'aquest sistema de 
genere . Ai xo vol dir, necessariament , que, a partir de la violenc ia simbo lica 
exerc ida per la dominació masc ulina. les do nes parti c ipen de la seva posic ió 
de subo rdinac ió pero, a lhora. que les seves manifestac ions i estrateg ies 
parti cul ars com a subjec tes actius han estat invisibilitzades. 

És en aquest sen tit que Juliano plantej a que cal revaloritzar i do nar veu a les 
do nes de is sec to rs populars, do nant a cone ixer les seves estrateg ies de 
res iste nc ia a la do minac ió masc ulina. L'autora es basa en I'exe mple de les 
treballadores de l sexe i de les do nes immigrades per formular una interessant 
re fl ex ió per als professio nals: la importancia de l respecte a I'a ltre i d 'ev itar 
caure en el paternali sme i I'excess iva vic timitzac ió de is col·lectius: 

"considerar els sectors lI1és desafavorits de la població, en/re 
ells les imm.igrants, no com a víctimes passives a les que cal 
salvar de la seva ignorancia ife blesa, sinó com a actores de les 
seves propies opcions que requereixen la nostra solidaritat per 
a superar les situacioll s de vulnerabilitat en les que la nOSll'a 
legislació les ha col·locat" (Juli ano, 2004:224) 

Aquest reclam e n re lac ió amb les dones immi grades, i amb les treballadores 
del sexe es pot fer ex ten iu a ta tes les interve nc ions en e l camp soc ial que es 
pl antegen treball ar des d ' una perspecti va de genere . El pas endavant que 
suposa vis ibilitzar les do nes, i les seves subcultures i express io ns parti cul ars. 
ha d 'anar acompanyat d ' un plantejame nt pedagogic que e ls atorg ui un 
protagoni sme rea l. El patem a lisme és hereu d ' uns estereotips de genere, que 
done n per bo e l vell quali fi catiu de l sexe debil , infantilitzant les do nes i 
re legant -Ies a un pla sempre secundari i dependent. 

El paternalisme 
és hereu d'uns 
estereotips de 
genere, que 
donen per bo el 
vell qualificatiu del 
sexe débil 
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Així si, d ' una banda, molts de is estudi s -i de les intervencions soc ials- que han 
volgut treballar de manera específica amb e l col·lectiu femení ho han fe t des 
d ' una perspec ti va victimitzadora, hi ha una altra dimensió, fonamental des 
d ' una perspecti va de genere, que fin s fa poc temps ha restat totalment 
sil enciada: la masculinitat com a problema. 

La majaría de is problemes soc ials amb els quals hem de treballar com a 
professiona ls de I'acc ió soc ioeducati va tenen, en realitat, un rOrl component 
de genere pero, en canvi, no es contemplen des d ' aquesta perspecti va. Són les 
conductes masculines les que protagonitzen la maja rí a de les transgress ions 
soc ials (des del fradls esco lar fin s a la de linqüencia o la violencia física) pero, 
així i tot, es continuen definint de forma generica. 

Els darrers anys múltiples estudi s s' han plantejat la necessitat de refl ex ionar 
sobre les conseqüencies que per als homes té e l creixent protagoni sme femení 
en e ls espais soc ials que tradicionalment tenien reservats. Des d ' una perspec ti va 
de genere que, com hem vist, entén els generes com a categori es que es 
construeixen en rel ac ió, es planteja que una transformac ió del ro l femení 
tradic ional tindra, necessari ament, conseqüencies en la definic ió de la 
masculinital. 

Com hem apuntat en un altre tex t2 , la soc ialitzac ió diferencial de genere és 
limitant per als dos sexes. Tot i que són les dones les considerades el segon sexe 
i, en aquest sentit , una de les principals conseqüencies de la se va soc ialitzac ió 
és la infravaloració i la sobreprotecc ió; e ls homes pateixen també les 
conseqüencies del fet que el genere masc ulí sigui soc ialment considerat e l més 
fort i superior. 

Perexemple, des d ' aquesta perspecti va molts autors expliquen alguns fenomens 
com la mateixa violencia de genere que, en realitat, han ex istit des de sempre 
pero és precisament ara, degut a la crisi de legitimació de l sistema patriarca l, 
que passa a ser considerat un prob lema soc ial. Així, una perspecti va de genere 
ens ha de permetre, en el treball amb dones maltractades, entendre que elles 
són víctimes d ' una relac ió abusiva que depassa els confli ctes interpersonals 
o depersonalitats violentes, ates que té arrels estructural s molt profundes. Així 
mateix, pero, ens plantejarem que en tant que e ls generes són categori es 
relac ionals, cal incidir també en e l paper de I' agressor. En aq uest sentit , 
vo ldrem comprendre fi ns a quin punt la socialització diferencial ex plica la 
interi oritzac ió d ' una identitat de genere segons la qual haver de demostrar la 
seva autoritat a la llar arriba a ser viscut com un imperatiu que, quan entra en 
cri si, provoca en e ls homes un profund desconcert que pot generar una reacc ió 
violenta. En paraules de Castell s: 
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"En els pai'sos induslrialil zals una gran majoria de les dones 
es consideren iguals al.\' homes, a/'/lb els seus maleixos drels i, 
a més, el del cOl1lrol sobre els seus cossos i les seves vides. ( ... ) 
Aixo no significa que els problemes de discriminació, opressió 
i m.allraC/ament de les dones i els seus jills hagin desaparegul 
o ni lan sois disminuiOt en inlensilCll de manera subslancial. De 
fe l, 101 i que s 'ha disminui't quelcom la discrimina ció legal, i el 
merCal de treball mOSlra lendimcies igualadores a mesura que 
augmenla I'educació de les dones, la violencia inlerpersonal 
i el mallractament psicologic es gelleralilzen, a1esa precisamenl 
/'ira deIs homes, individual i col· lectiva, per la seva púdua de 
poder" (Castell s, 1998: 160). 

Fina lment, una perspectiva de genere en l' acció social pot ser una nova mirada, 
sov inl reve lado ra , a l nostre pape l' com a profess ional s, sig ui quin sigui l' ambit 
en e l qual treballem. La re fl ex ió sobre la coeducació, que fa anys és presenl 
en l' edllcac ió formal , practicament no ha arribat a l' ambit de l' educac ió soc ia l. 
El s islema educaliu hi sto ri camenl ha passat de ser obertamenl sex ista i 
discriminador per a les nenes, a planlejar un mode l inlegrador i, fins i tOI, 
coeducatiu , 101 i que de vegades hag i estat no més sobre e l paper. La coeducac ió 
signifi ca rev isar e l mate ix model pedagogic incoporant -a l costal de la 
masc ulina, que fins fa poc ha via estat la dominant- la dimensió femenina en 
els plans d' estudi s. Així, actllalment, difícilment ningú qüesti ona la necess itat 
d ' un model educatiu compartit per a no is i no ies, i IOt i que en molt s aspectes 
queda molt camí per recórrer, e ls canvis han estat espectacul ars, fin s a l punt 
que aClua lme nt e ll es tre uen millors resultal s academics que els no is. 

En e l lerreny soc ioeducatiu , e n canvi. aquest debat e nca ra s ' ha d ' obrir. La 
majori a de is centres, des de is projectes i e l currículum més formalitzat, fin s a 
I'organitzac ió i la di stribuc ió de lasq ues deis equips profess ionals, són Iluny 
d ' un mode l coeducatiu i manifestament anti sex ista. Com a profess ionals del 
camp soc ial hem de ser consc ients del nostre pape l' soc ialitzador i deis 
estereotips que, de manera inconsc ient. hem interioritzat en tan! que membres 
aClius de la nostra soc ietat. Així, un primer pas necessari és la presa de 
consc ienc ia, individual i col· lecti va. que ens permetra re fl ex ionar sobre el 
nostre paper com a agents de reproducc ió soc ial o, en canv i, com a faci liladors 
de la Iransformació des de l' ambit en e l qua l treball em. 

Anna Berga Timoneda 
Doclora en Socio logia. 

Professora de les EUTSES - Pere Tarrés (U RL) 

Una perspectiva 
de genere en 
I'acció social pot 
ser una nova 
mirada, sovint 
reveladora, al 
nostre paper com 
a professionals 

1 23 



24 1 

31 Educació Social 

Bibliografia 

Beck, U. (1998) , La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. 
Paidós. Barcelona. 
Berga, A. (2005), "Adolescencia femenina i risc soc ial: una relació invisible". 
Educació Social-Revista d 'lntervenció socioeducativa, n° 25: 6 1-76. 
Brullet, C. ( 1996), "Roles e identidades de género: una construcc ión soc ial". 
A: Sociología de las mujeres españolas, Ma A. Garcíade León etal. Complutense. 
Madrid. pp. 273-308. 
Bourdieu, P. (2000), La dominació masculina. Ed icions 62. Barcelona. 
Carrington, K.; Bennet, A. ( 1999), "Las revi stas de chicas y la formació n 
pedagógica de la chica" a LUKE, C. (comp.) Feminismos y pedagogías en la 
vida cotidiana . Morata. Madrid. 
Castells, M. ( 1998), La era de la información. Economía, Sociedad y Cultura. 
Vol. 2 El poder de la identidad. Alianza. Madrid. 
Harris, M. ( 1998), Introducción a la antropología general. Alianza. Madrid. 
Izquierdo, M" J. (1998), El malestar en la desigualdad. Cátedra. Madrid. 
Juliano, D. ( 1998), Las que saben. Subculturas de mujeres. Horas y horas. 
Madrid. 
Juliano, D. (2004), Excluidas y marg inales. U na aproximación ant ropoló gica. 
Cátedra. Madrid. 
Poal, G. ( 1995), "Reflexiones entorno a la soc ialización diferencial de 
mujeres y hombres", RTS, n° 140: 40-53. 
Subirats, M. ( 1990), "Sexe, génere y educació". A: Sociología de l 'educació, 
J. M. Rotger (ed.). Sociologia de l' educació. EUMO. Vico pp. 2 17-24 1. 

Entre e ll es, des tacar des de la soc iologia M' Jesús Izq uierdo (IZQU IERDO. 1998) i. 
des de I' antropologia. Dolores Juli ano (J ULIA NO. 1998, 2004). 
BERGA , A. (2005) "Adolesce nc ia femenin a i risc soc ial : una relac ió in vis ible". 
Educació Socia/-Revisla d '/Ilfervenció socioeducariva. n° 25: 6 1-76. 


	Page 1

