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TROPOLOX 

XENERO: - 

Antropoloxía Social 
foi desde sempre 

unha disciplina moi implicada no 
desenvolvemento do movemento fe- 

, minista. E isto foi así porque tendo 
como ten como obxecto de estudic 
a diversidade humana o que ela no! 
di resulta ser unha referencia inex 
cusable á hora de someter a proba 
calquera xeneralización sobre a na- 
tureza humana ou, neste caso, sobre 
a suposta existencia dunha "nature- 
za feminina". A antropoloxía consi- 
dera as culturas como "contrucciónr 
humanas" e se preocupa por inda 
gar e afondar no estudio dos meca 
nismos e procesos a través dos ca 
les se producen e reproducen dita! 
construccións. Neste senso a antro 
poloxía superpón sempre a nature- 
za á cultura: mesmo os fenómenos 
que se nos presentan como máis pr& 
ximos á bioloxía e polo tanto máis 
naturais están suxeitos á arbitrarie- 
dade cultural. Pensemos, por exem- 
plo, en algo tan básico para o ser hu- 
mano como é a alimentación, nece- 

sid; 
los 

ren 
nos 
rlpr 

rre 

C u1 

estt 
1 

%de que compartimos con tódo- 
animais. Sen embargo, por "na- 

tural" que esta necesidade nos pa- 
reza, nin sequera a alimentación se 
sustrae á cultura e este fenómeno 
tan natural é en realidade un fenó- 
meno cultural e como tal, pautado 
e regulamentado de formas dife- 

tes nos diferentes grupos huma- 
;. Proba diso é que as persoas po- 

,,,i mesmo chegar a deixarse mo- 
r antes de comer un alimento 
~hibido ou aborrecido pola súa 
tura por máis nutritivo que sexa 
<. 
lesde as súas orixes, os estudios 

antropolóxicos sóbre o parentesco, 
sobre a economía das sociedades 
chamadas primitivas, sobre a reli-' 
xiosidade, viñeron a poñer en cues- 
tión o carácter absoluto e "natural" 
das premisas culturais das socieda- 
des occidentais. Sen embargo e cu- 
riosamente as relacións entre os ho- 
mes e as mulleres e os significados 
culturais asignados Ó sexo, o que ho- 
xe designamos como xénero, foron 
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preservados case sempre desta con- 
sideración cultural, desta visión ca- 
racterísticamente antropolóxica da 
realidade como construida. Isto non 
resulta estraño se pensamos que os 
primeiros antropólogos foron sobre 
todo homes e que detrás de todo co- 
ñecemento escóndese sempre un 
"interese". 

A antropoloxía da muller xurdiu 
a finais dos anos 60, seguindo a tó- 
nica xeral dos estudios de mulleres, 
orientada por un interese feminista 
en amosar o papel e a situación des- 
tas en distintas culturas e contribuir 
á súa transformación. Hoxe en día, 
sen embargo, seguindo igualmente 
a evolución dos estudios feministas, 
esta expresión de "'antropoloxía da 
muller" foi substituida pola de "an- 
tropoloxía de xénero". O cambio de 
nome non é gratuito senón que es- 
tá cn relación cun cambio na per- 
pectiva teórica e ana1ítica.l Segun- 
do esta perspectiva o obxecto de es- 
tiidio non ¿. propiamente "a muller" 
scnón os elcmcntos e principios es- 
ti-uctiirais que interveñen como va- 
riablcs na constit~ición das mulleres 
como tales mulleres e na configura- 
ción da situación de subordinación 
e inferioridade que ocupan na so- 
ciedade. Ser muller non é un feito. 
natural, algo dado; non se é muller 
unicamente por pertencer a un se- 
xo biolóxico determinado senón que 
esa identidade resulta dos significa- 
dos culturais que se atribuen ó sexo 
e das relacións sociais que se esta- 
blecen entre homes e mulleres. O 
xénero é pois o sexo visto á vez co- 
mo unha construcción simbólica e 
como unha relación social. O mes- 
mo tempo os eshidios de xénero pre- 
tenden evitar o perigo de aillamen- 
to que xa estaba a presentarse como 
unha ameaza real para os estudios 
de mulleres no ámbito da academia 
na que, se ben se toleraban, tamén 
se marxinalizaban e empezaban a 
ser considerados como "algo á par- 
te", con escasa ou nula incidencia so- 
bre a transformación dos modelos 
teóricos relevantes para o esh~dio da 
socieclade. A estratexia a longo pra- 
zo diríxese a romper ese cerco e a 

tratar de introducir o xénero como 
unha variable de análise en calque- 
ra ámbito ou problema que poida 
ser abordado e estudiado pola cien- 
cia social. 

Recentemente tivo lugar na Uni- 
versidade de A Laguna en Tenerife 
o VI Congreso da Federación de Aso- 
ciación~ de Antropoloxía do Estado 
Español; a través das suas actas po- 
demos comprobar o desenvolve- 
mento dos estudios antropolóxicos 
sobre o xénero no noso entorno pr& 
ximo* . Seguindo a estructuración 
usual en "paneles" dedicouse un es- 
pecífico a este tema co nome de "Sis- 
temas de xénero e construcción (de- 
construcción) da desigualdade" co- 
ordinado polas profesoras MWar- 
men Díez Mintegui da Universida- 
de do País Vasco e Virginia Ma- 
quieira da Autónoma de Madrid. Tal 
e como elas mesmas argumentan na 
presentación das distintas comuni- 
cación~, a aposta pola integración 
curricular á que antes faciamos re- 
ferencia, ist'o é, a aposta pola refor- 
mulación. dos diferentes marcos te- 
óricos por medio da introducción 
de novas categorías que permitan 
analizar os sistemas de xénero, non 
é contradictorio coa dedicación dun 
espacio propio dentro do congreso, 
dado que este obxectivo debe ir 
acompañado dun traba110 pola con- 
solidación dun campo ou especiali- 
dade potente que sexa capaz de pro- 
porcionar os instrumentos necesa- 
rios para dita transformación3 . 

As comunicacións presentadas 
agrúpanse en distintos bloques. As 
do primeiro grupo abordan proble- 
mas de tipo teórico e metodolóxico 
e nelas detéctase a coincidencia nal- 
gúns principios que son o resultado 
dunha serie de reconsideracións ac- 
tuais. Así por exemplo a necesidade 
de abandonar a categoría universal 
e monolítica de "muller" deseñan- 
do investigacións concretas e parti- 
culares contextualizadas nos proce- 
sos socio-culturais e que teñan en 
conta as diversas localizacións socio- 
estructurais das mulleres. En con- 
cordancia con isto proponse tamén 
unha visión destas como mentes ac- 

tivos que están a propoñer novos 
modelos e comportamentos que 
cómpre captar e sacar á luz como 
xérmenes de novas situacións e que 
a mesma investigación pode tamén 
ignorar si proxecta sobre a realida- 
de os estereotipos dominantes. A co- 
municación de Dolores Juliano da 
Universidade de Barcelona, amosa 
que este é un problema moi evi- 
dente no caso das investigacións so- 
bre a situación das mulleres do Ter- 
ceiro Mundo, sobre as que a miú- 
do se proxecta o noso propio mo- 
delo de liberación considerando co- 
mo aquel ó que deben chegar tóda- 
las mulleres do mundo. A autora ad- 
vírtenos da necesidade de evitar un 
dobre prexuizo etnocéntrico: tanto 
o de considerar as diferencias cul- 
turais como un elemento en si mes- 
mo de discriminación das mulleres, 
como o de caer na posición román- 
tica oposta de idealizar a situación 
das mulleres noutras culturas. 

Nesta mesma liña a comunicación 
de José Miguel Apaolaza, profesor 
da Universidade do Pais Vasco, pro- 
pón un modelo teórico-metodoló- 
xico concreto para o estudio da cons- 
trucción dos sistemas de xénero nun 
contexto de marxinación social, máis 
concretamente nun barrio dunha ci- 
dade andaluza. Segundo este autor 
a marxinación leva a construir so- 
ciedades pechadas, ailladas do exte- 
rior, que reproducen no seu interior 
por mimetismo a mesma xerarqui- 
zación existente na estructura dos 
grupos dominantes nas que xogan 
un papel central as relacións de xé- 
nero. Pártese da hipótese de que as 
relacións de xénero existentes nos 
barrios marxinais son máis marca- 
das e presentan unha meirande de- 
sigualdade observable en distintos 
aspectos. Así, por exemplo, entre ou- 
tros, na definición máis rixida e me- 
nos permeable dos sistemas de xé- 
nero que as que ofrece a ideoloxía 
dominante. Segundo este autor isto 
é así porque as estructuras de poder 
confórmanse en base a construc- 
cións ideolóxicas e é precisamente 
a máis literal aceptación destas a que 
dota de poder e prestixio ás persoas 



Finalmente, a última das comu- 
nicación~ deste bloque presenta un 
problema máis directamente meto- 
dolóxico que xurde como resultado 
do traballo de campo da  súa auto- 
ra en Marruecos. Angeles Ramírez 
afonda no feito de como as percep- 
cións culturais do sexo determinan 
o traballo dos antropólogos/as en 
culturas nas que os espacios corres- 
pondentes a cada sexo están rixida- 
mente separados. 

Os outros bloques dedícanse a te- 
mas de estudio clásicos en antropo- 
loxía social e a través das distintas co- 
municación~ que os compoñen po- 
demos ver unha boa mostra da apor- 
tación que pode facer a antropolo- 
xía ó estudio da situación das mu- 
lleres. As análises antropolóxicas ape- 
gadas ó concreto e a observación mi- 
nuciosa de como a realidade é cons- 
truida e vivida polos actores/as so- 
ciais, permite desentrañar os meca- 
nismos e procesos a través dos ca- 
les se tece ó noso arredor, case sen 
que nos decatemos, enmascarados 
polo cotián e aparentemente banal, 
os significados e as relacións sociais. 
A comunicación presentada por Te- 
resa del Valle xira en torno a un dos 
temas clásicos da investigación an- 
tropolóxica, o do parentesco e a or- 
ganización social. O problema que 
se presenta, a partir do seu traballo. 
de campo en Micronesia e en diálo- 
go con outras investigacións máis re- 
centes4, é cal é o papel que xogan 
as relacións de parentesco e matri- 
monio en canto mecanismos que ac- 
tivan e vehiculizan as obrigas, en re- 
lación cos sistemas de xénero. Tere- 
sa del Valle analiza as condicións das 
que depende que ditas relacións 
contribúan ó mantemento da mu- 
ller nos espacios tradicionais ou po- 
la contra potencien o seu acceso ó 
poder social e político, así como ás 
repercusións que esta última posi- 
bilidade poden ter sobre o cambio 
xeracional das mulleres. 

No apartado "Economía domés- 
tica e economía de mercado" pre- 
séntanse comunicacións nas que se 

u e r  rnuller non é un feito natural, algo dado; non 

se é mvller unicamente por pertencer a un sexo 

biolóxico determinado senón que esa identidade 

resulta dos significados culturais que se atribuen ó 

sexo e das relacións sociais que se establecen entre 

homes e mulleres. 



analiza en distintos contextos etno- 
gráficos cal é o papel do xénero na 
estructuración de diferentes proce- 

. sos productivos, así como na con- 
ceptualización e valoración social do 
propio traballo. Encarnación Agui- 
lar Criado, profesora da Universi- 
dade de Sevilla analiza o caso das 
bordadoras de mantóns de Manila. 
Gloria Cabrera Socorro da Univer- 
sidade de A Laguna, estudia a trans- 
formación social que tivo lugar a fi- 
nais dos anos 60 na illa de Graciosa, 
en Canarias, e a súa repercusión so- 
bre as actividades económicas e as 

Nesta mesma liña Roberto Gon- 
zález-Quevedo da Academia da Llin- 
gua Asturiana, a partir da analise de 
tres tipos de familia existentes nas 
cuncas mineiras asturianas -mineira 
urbana, campesiña e mixta- pre- 
gúntase tamén na súa comunicación 
polas variables que infiúen na diversa 
estructuración dos roles de xénero 
e no afondamento ou suavización da 
separación entre os mesmos. Por ú1- 
timo, a comunicación de Beatriz 
Ruiz Fernández analiza as formas di- 
ferentes en que a economía de mer- 
cado e a economía doméstica abor- 

relacións sociais e de xénero. Rosa 
M. Henríquez R~drí~guez, desta mes- 
rna universidade analiza o ciclo pro- 
ductivo da unidade doméstica par- 
ceira do sur de Gran Canaria, ca- 
racterizada por unha dobre estruc- 
turación debida á emigración tem- 
poral das familias campesiñas para 
a "colleita do tomate". Esta duali- 
dade permite desenvolver nos espa- 
cios diferenciados do pobo e das 
chozas (durante a recollida do to- 
mate) diferentes expresións da di- 
visión sexual do traballo e do ocio. 
A comunicación pregúntase en que 
consisten esas diferencias e que fac- 
tores as xeran. 

dan as cueitións reproductivas. Men- 
tres que na economía de mercado 
os conceptos básicos son os de "con- 
sumo'" '?-iqueza", e "beneficio", a 
economía doméstica definese como 
a arte de satisfacer as necesidades bá- 
sicas e o fundamental é o "mante- 
mento". Estas ideas aplícanse á aná- 
lise da lridade de Vigo na que, sobre 
o e~pacjo urbano C posible observar 
a contradicción entre ambos tipos 
de economías. É o que sucede, por 
exernpIo, n o  caso dalgúns barrios 
periféricos nos que o uso doméstico 
do chan, puido servir como sostén 
dunha a@&lhira de subsistencia así 
como proporcionar terreos para a 

autoconstrucción. Segundo a auto- 
ra o mantemento destas dúas nece- 
sidades reproductivas básicas como 
son a alimentación e a vivenda fóra 
do contexto de mercado, fixo posi- 
ble que os traballadores de Vigo es- 
caparan ás continuas crises indus- 
triais así como ofrecer unha certa re- 
sistencia á mercantilización do seu 
traballo. 

O apartado dedicado a "Asocia- 
cionismo e participación política" 
compóñenno dúas comunicacións. 
A primeira de Margaret Bullen de- 
dícase á análise da participación po- 
lítica das mulleres nos movementos 
de base dos pobos xóvenes do Perú. 
A segunda, da profesora da Univer- 
sidade do País Vasco Carmen Díez 
~ i n t e g u i  é titulada "Procesos sociais 
e reivindicacións das mulleres" pre- 
gúntase polas circunstancias que ro- 
dean a aceptación ou cuestiona- 
mento por parte das mulleres do pa- - 
pel que o sistema sexo-xénero lles 
asigna. A autora discute o modelo 
que propón M. ~ u j i a 5  para quen é 
cando as mulleres teñen indepen- 
dencia de recursos cando as súas or- 
ganización~ cambian os termos das 
relacións de xénero. Segundo M. 
Carmen Díaz esta tese confirmase 
efectivamente no caso do desenvol- 
vemento do feminismo no periodo 
que vai desde a segunda metade do 
XIX ás teorías máis modernas que 
xurden en torno ó 68; sen embargo, 
a autora defende que hoxe en día o 
feminismo constitúese como unha 
"nova visión do mundo" como un 
"novo modelo" que trascende a ou- 
tras mulleres con independencia xa 
da súa situación en relación coa súa 
actividade laboral. O estudio dos co- 
lectivos e asociacións de mulleres 
que existen na comarca Donostial- 
dea de Euskal Herria é o marco et- 
nográfico desta investigación que 
atende particularmente á creación 
de "modelos emerxentes" por parte 
dos diferentes colectivos así como ós 
conflictos que estes xeran e 5s es- 
tratexias para a súa superación. 

No apartado dedicado a "mitos, 
rituais e crenzas" preséntanse dis- 
tintas aportacións para a compren- 



sión de como conforman estes sutis 
instrumentos que son os símbolos, 
o noso xeito de ver, sentir e pensar 
a realidade, así como a súa efectivi- 
dáde, é dicir, o seu papel de forzas 
activas no proceso social. Jordi Ro- 

. ca i Girona da Universidade de Ta- 
rragona presenta unha comunica- 
ción sobre "o maxisterio pontificio" 
en materia social (1891-1991) : unha 
mensaxe sobre a desigualdade social 
e a diferencia de xénero". Nuria Fer- 
nández Moreno da UNED analiza a 
influenci? dun ritual da etnia bubi 
de Guinea Ecuatorial sobre a es- 
tructura de parentesco e Antonio 
Montesinos González do Centro de 
Estudios OPOSAN presenta un es- 
tudio sobre "A identidade masculi- 
na e a subalternidade da muller nos 
ritos invernais da Cantabria rural". 
Gustaríame destacar, por interese 
persoal neste tema, a comunicación 
de Pedro A. Cantero titulada "Ser 
muller. Facerse home. Educación do 
sentimento e devoción á Virxe na 
Serra de Aracena". No traba110 ana- 
lízase o papel formador da devoción, 
en que medida o relixioso interfire 
na construcción do "eu ideal" e co- 
mo participa no funcionamento da 
diferenciación do xénero. Segundo 
este autor "ainda máis que a clase s o  
cial, o sexo social é un factor de di- 
ferenciación que a devoción crista- 
liza". A través da minuciosa análise 

, das figuras bíblicas de Eva e María o 
autor amósanos o conxunto de nor- 
mas, actitudes e sentimentos implí- 
citos no modelo feminino do cris- 
tianismo, Sen embargo, "coa devo- 
ción interior e a devoción litúrxica 
os homes non operan o mesmo tipo 
de represión nin viven as mesmas 
formas de emoción". Na devoción á 
Virxe non hai modelo que sirva pa- 
ra forxar a representación do home 
ideal, nin figuras como as de Xesús, 
Xosé ou Xoan funcionan, segundo 
o autor, coma tales. A devoción ma- 
riana parece propoñer unicamen- 
te un modelo para a muller. Esta co- 
municación arnosa en definitiva a in- 
mensa transcendencia que a apren- 

' 

dizaxe desta experiencia relixiosa 
posúe na conformación da identi- 

dade feminina e que segundo Pedro 
Cantero marca ainda a visión do 
mundo, a vida familiar e as conduc- 
tas persoais dos habitantes desta Se- 
rra de Huelva. Nas conclusións for- 
múlanse unha serie de preguntas 
que despertan un gran interese po- 
lo seguimento desta investigación. 
Así, o autor cuestiona o porque dun 
único modelo relixioso, así como a 
relación de dependencia que pode 
haber entre o modelo relixioso fe- 
minino e o modelo profano mascu- 
lino. Igualmente, e ainda que se 
constata un relativo estancamento 
no cambio dos valores masculinos e 
femininos a pesar do acceso da mu- 

ller a roles máis públicos, o autor, 
asumindo as premisas do apartado. 
teórico e metodolóxico que xa co- 
mentamos, pregúntase pola necesi- 
dade de investigar cales son as pers- 
pectivas de evolución destes mode- 
los, así como a captación de ele- 
mentos novos que perturben e mo- 
difiquen este sistema. 

Ainda que centrándose nun tema 
moi diferente, dentro do apartado 
dedicado a "Saúde e sexualidade", 
a comunicación de Yolanda Bodo- 
que Puerta da Universidade de Ta- 
rragona comparte coa anterior a 
cualidade de revelarnos as engra- 
naxes ideolóxicas que se esconden 



detrás de fenómenos próximos e fa- 
miliares, a súa repercusión sobre a 
experiencia e a identidade das mu- 
lleres, así como na reproducción 
e/ou transformación dos estereoti- 
pos de xénero. Esta comunicación 
titulada "Muller e.normativa fami- 
liar: análise a partir dos Centros de 
Planeamento Familiar" analiza o pa- 
pel dos CPF como lugares de ex- 
presión cultural dunha transición 
ideolóxica en materia de represen- 
tación~ da familia nos que se pro- 
poñen novos contidos normativos 
sobre a sexualidade, a reproducción, 
as relacións de parella e a saúde das 
mulleres que racha co modelo bur- 
piés dominante ata hai ben poucos 
anos. No traballo denúnciase .neste 
senso o importante papel que a pro- 
fesión xinecolóxica xogou como alia- 
da do poder na definición e control 
do lugar da muller dentro da fami- 

tro das familias, resaltando a posi- 
bilidade que ofrecen os CPF a estas 
mulleres de expresar e subxectivizar 
os seus desacordos co papel que lles 
tocou xogar na sociedade. 

Por último, o traballo de M. Luz 
Esteban de Basauri titulada "A saú- 
de das mulleres: novas preguntas pa- 
ra novas respostas" completa este 
apartado dedicado á saúde e á se- 
xualidade ofkecendo unha perspec- 
tiva sobre o tema dos supostos cul- 
turais implicados na saúde das mu- 
lleres. Así, por exemplo, a visión fer- 
tilista .do corpo feminino ou as lec- 
turas patoloxizadoras dos fenóme- 
nos corporais femininos. 

Considero que estes traballos son 
unha boa mostra do pulo da antro- 
poloxía do  xénero no Estado que 
permite sentirnos optimistas res- 
pecto ó seu futuro. Só nos resta de- 
sexar que os resultados destas aná- 
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