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Àmbit d’aplicació 
 

 

 

 Graus 
 

 

Grau en Humanitats; grau en Global Studies 
 
 

 

 

 Assignatures 

 

 

Introducció a la Història; Història Medieval; Història Moderna; Història 
Contemporània I i II; Història Global en el Món Modern i Contemporani; 

Global History I, II i III; Current Global Affairs I i II; Globalisation and 

Gender 
 
 

  



                                         

 

 Abordatge docent 

 

Temes específics que es poden tractar 

 

 

1. Metodologia. On i com podem trobar la violència de gènere en la 

Història? Terminologia, fonts primàries i limitacions. 

2. La violència sexual en la guerra i el genocidi. Exemples: 

esclavitud sexual sota control japonès durant la segona guerra 

sinojaponesa (1937-1945); genocidi de Ruanda (1994); guerres de 

Iugoslàvia (1991-2001).   

3. La violència de gènere en el món colonial i postcolonial. 

3.1. La violència de gènere com a justificació de la intervenció 

occidental en territoris colonials i postcolonials. Exemples: 

l’harem al món àrab i otomà (edat moderna); la posició social 

de les vídues i el matrimoni infantil a l’Índia colonial (edat 

contemporània); les dones afganes sota control talibà i la 

invasió dels Estats Units (2001).   

3.2. El pànic moral entorn de la violència d’homes no blancs contra 

dones blanques. Exemples: captura de dones europees per part 

de corsaris berbers (edat moderna) i natius americans (edats 

moderna i contemporània); els casos Scottsboro i Massie en un 

context de segregació racial als Estats Units (dècada de 1930).  

3.3. Les colònies com a espai de violència sexual d’homes 

colonitzadors contra dones colonitzades (edats moderna i 

contemporània).  

4. La violència de gènere contra dones trans i persones de 

gènere divers. Exemples: la criminalització de la comunitat hijra a 

l’Índia colonial (segle XIX); violència contra dones trans als Estats 

Units i Europa (segle XX).  

5. La violència de gènere en la història de la medicina. Exemples: 

les arrels de la ginecologia moderna en l’esclavitud als Estats Units 

(segle XIX); els programes d’esterilització forçosa durant el Tercer 

Reich (dècada de 1930). 

 
 

 



                                         

 

Activitats de seminari  

 

 

- Metodologia: anàlisi dels canvis en la terminologia entorn de la 
violència de gènere a través de fonts primàries (legislació, premsa, 

literatura, etc.) de diferents períodes. 

 

- La violència sexual en la guerra i el genocidi: visualització d’un 

documental sobre el tema (vegeu referències bibliogràfiques) i 

debat.  

 

- La violència de gènere en el món colonial i postcolonial: anàlisi 

comparativa d’exemples proposats al punt 3 de l’apartat anterior 

amb casos contemporanis (discursos entorn de dones musulmanes 

oprimides que han de ser “salvades” per intervencions occidentals; 

discursos entorn de la mutilació genital femenina; turisme sexual 

occidental al sud-est asiàtic, etc.). 

 

- La violència de gènere contra dones trans i persones de gènere 

divers: realització de pòsters acadèmics sobre exemples d’èpoques 

i d’espais geogràfics diferents.*    

 

- La violència de gènere en la història de la medicina: presentacions 

orals sobre programes d’esterilització forçada al segle XX més enllà 

del Tercer Reich (Suècia, Perú, Estats Units, Canadà, Japó, etc.).*  

 

*  Es pot prestar una atenció especial a la interseccionalitat. Per exemple, les 
dones trans no blanques dels Estats Units i Europa han patit més violència que les 
dones trans blanques? Els programes d’esterilització forçada han afectat 
desproporcionadament les dones amb diversitat funcional o les dones de classe 
baixa? 

 

  



                                         

 

 Referències  

 

Referències bibliogràfiques  
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Altres recursos  
 

Informes, recursos audiovisuals, etc. 

 

− BURNS, Ken; BURNS, Sarah; McMAHON, David (dirs.). The Central 

Park Five. 2012. 

− CORK, John (dir.). You belong to me: Sex, race and murder in the 

South. 2015 

− FRANCE, David (dir.). The death and life of Marsha P. Johnson. 

2017 

− HONOLOLU CIVIL BEAT. Offshore, season 1: A killing in Waikiki. 

2016-2017. Disponible en línia: 

<https://www.offshorepodcast.org/> 

− HSIUNG, Tiffany (dir.). The apology. 2016. 

− MITCHELL, Michele; LOUVEL, Nick (dirs.). The uncondemned. 

2015. 

− OHIO STATE UNIVERSITY; MIAMI UNIVERSITY. “Violence against 

women”, History Talk Podcast. 2015. Disponible en línia: 

<https://origins.osu.edu/historytalk/violence-against-women> 

− PBS. Women, war & peace, episode 1: I came to testify. 2011. 
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