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Nota da autora:
Os pinceis de Artemisia. Experiencias de formación para a equidade de xénero
pertence a moitas persoas: ás que crearon e desenvolveron ao longo de anos as
propostas que aquí se recollen, ás que reflexionaron sobre os contidos, ás que os
revisaron e corrixiron e ás que acompañaron todo o proceso. Son tantas persoas
que espero non me esquecer de ningunha: Aida García Naranjo, Ainitze Zabala,
Elena García, Laura Gandía, Justina Sánchez, Mª del Mar Palacios, Noemí de
Ruz, Paloma Jimena, Patricia Garcés, Patricia González, Paz Caínzos, Rosa María Quirant, Ruth Escribano, Silvia Altolaguirre, Silvia Ferrandis e Willy Aguado.
Ademais, Os pinceles de Artemisia tamén pertence a todas as persoas que conforman InteRed e, moi especialmente, ao equipo de Educación para o desenvolvemento que acompañou e alentou tanto estes anos de traballo como o proceso
de sistematización do mesmo.
Especialmente vinculadas ao fondo e forma deste material están Alicia de Blas,
polas reflexións e inquietudes compartidas durante estes anos e por achegar,
tamén nesta ocasión, o seu coidado, experiencia e sabedoría; e Juanita Herrera,
que aplicou toda a súa creatividade e ilusión para que esta proposta tivese beleza
e coherencia.
A todas elas, o meu recoñecemento e gratitude por poñer moito máis que o seu
tempo e os seus saberes ao servizo desta publicación.
Encina Villanueva Lorenzana

Limiar
Ser testemuña de como se foi configurando esta obra é un privilexio, e non me refiro ao resultado final –o libro en si mesmo (aínda que a isto tamén)-, senón ao proceso que recolle: o traballo que InteRed impulsou para promover a equidade
de xénero a través da sensibilización, a formación e tamén a transformación persoal. Neste empeño son moitas as persoas
que compartiron a súa inquietude con nosoutras, persoas de InteRed ou alleas a ela, educadores e educadoras, axentes
de igualdade e un longo etcétera.
E tamén son moitas as persoas que nos precederon neste labor e das que nos temos alimentado, como ben se reflicte
nestas páxinas. Nun contexto no que algúns se cuestionan a pertinencia de tratar este tema, ben polo “espellismo da
igualdade” que vive a nosa sociedade, ben porque restrinxen este asunto ao ámbito do privado, nós pensamos que no
momento presente segue a ser unha cuestión candente á hora de pensar no desenvolvemento humano das persoas e as
sociedades. É unha cuestión de xustiza.
InteRed, como obra promovida pola Institución Teresiana, unha institución que ven de facer cen anos, é herdeira do traballo que esta organización desenvolveu a prol dos dereitos das mulleres nun dobre plano: a súa formación e a loita polos
seus dereitos sociais e civís. Ao longo destes cen anos, a Institución Teresiana e as persoas que a forman contribuíron de
xeito significativo ao acceso das mulleres á educación básica e superior, como mostra o feito de que abrise, en 1914 e en
Madrid, a primeira residencia universitaria feminina de España. Deputadas como María de Echarri ou Carmen Cuesta, ambas as dúas membros da Institución, impulsaron iniciativas parlamentarias a favor das mulleres, especialmente
obreiras. María de Echarri fundou os Sindicatos Femininos Católicos, foi a primeira voz feminina que se deixou oír nas
Semanas Sociais de España, e promoveu a “Lei da cadeira”. En virtude da mesma, os empresarios debían proporcionar
unha cadeira a todas as mulleres que traballasen na industria ou no comercio para que puidesen sentar durante a súa
xornada laboral. Carmen Cuesta, a primeira Doutora en Dereito de España, destacou pola súa demanda de creación de
institutos femininos de ensino secundario e dunha facultade feminina de medicina, así como polas súas contribucións en
relación á reforma do Código civil, sobre todo no referente aos dereitos civís das mulleres. Tras elas, unha longa xenealoxía de mulleres que traballaron pola dignidade e a liberdade. Accións macro e micro ao servizo dunha vida máis plena
e feliz para moitas e moitos.
Formamos parte pois dunha cadea de equidade, creatividade, dignidade, pulo e loitas pola xustiza que se estendeu ao
longo da historia. Entrarmos neste ciclo de VIDA é un luxo que queremos compartir. Ofrecémosvos as nosas reflexións
e experiencias froito de aprendizaxes compartidas e agardamos que vos sexan realmente de utilidade para a formación de
persoas máis libres e acolledoras das diversidades.
María del Mar Palacios Córdoba
Madrid, marzo de 2011
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“Non hai barreira, pechadura, nin ferrollo que poidas impor á liberdade da miña mente”
Virginia Woolf
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01. Que é isto e por que o fixemos?

A fundación InteRed é unha ONG de Desenvolvemento promovida pola Institución Teresiana para impulsar,
desde a sociedade civil, unha Rede de Intercambio e Solidariedade entre grupos sociais, pobos e culturas. Coa
finalidade de colaborarmos na transformación da realidade socio-económica actual xeradora de inxustiza, e
loitarmos contra a pobreza, as desigualdades e a exclusión, traballamos desde o ano 1992 a través de procesos
socio-educativos e desde un enfoque de dereitos humanos e de xénero.
Con Os pinceis de Artemisia. Experiencias de formación para a equidade de xénero, queremos responder
a un desexo, como organización que aglutina persoas formadoras en equidade de xénero, de recollermos saberes xerados nestes anos de traballo e non sempre socializados. Ademais, gustaríanos dar resposta a unha
demanda de propostas metodolóxicas para o traballo con grupos neste campo e pór en circulación maneiras,
propias pero replicables, de afrontar o reto de impulsar formas o máis libres posibles de estar no mundo.
Por isto, esta é unha (de tantas posibles) proposta de formas, maneiras e sentidos de afrontar a formación en
equidade de xénero e está dirixida a persoas educadoras e formadoras interesadas niso.
O material foise desenvolvendo no marco do proxecto Sistematizando metodologías exitosas para trabajar
la equidad de género en Educación para el Desarrollo, financiado pola Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. O proxecto inclúe, ademais desta publicación, accións de formación sobre
equidade de xénero e Educación para o Desenvolvemento para persoal técnico de ONGD’s, institucións, concellos e outras administracións públicas, co fin de que incorporen a perspectiva de xénero nos proxectos de
Educación para o Desenvolvemento que deseñen, xestionen, executen ou avalíen.
É, ademais, continuidade de todo o traballo de formación en equidade de xénero impulsado pola nosa organización nos últimos anos: Campañas institucionais (“Educar unha muller é educar un pobo” e “Igualdade para
o desenvolvemento: Se a muller avanza, o mundo tamén”), a Campaña “Móvete pola Igualdade. É de xustiza”
-con Axuda en Acción e Entreculturas-, accións de desenvolvemento en distintos países…; e doutros proxectos específicos como a elaboración para a Fongdcam (Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid) do
Manual digital de género y Educación para el desarrollo ou a publicación Educación para el desarrollo con
perspectiva de género: una apuesta local para el compromiso global, elaborado pola delegación de InteRed
Cataluña no ano 2009. Se neste último traballo plasmamos de xeito teórico, aínda que aplicado, como entendemos a relación entre equidade de xénero e educación para o desenvolvemento, nesta ocasión queremos
achegar unha proposta metodolóxica orientada á formación para a equidade de xénero desde a Educación
para o Desenvolvemento.
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Son, polo tanto, dúas cuestións distintas, fundamentais e interdependentes: por unha banda, o
político e transformador que é a inclusión da perspectiva de xénero nas accións educativas; por
outra, o fundamental que segue a ser promover accións específicas de sensibilización, formación,
investigación, mobilización e incidencia política en temas concretos de equidade de xénero.
Esta proposta xurde, polo tanto, da propia experiencia e de plasmar o que esta ten (coidamos)
de éxito. Para iso reunímonos todas as formadoras que traballamos en InteRed e, con dous obradoiros de traballo en Madrid, unha entrevista cunha formadora de CEDAL (socia local peruana)
e un frutífero traballo a distancia entre todas, fomos compartindo a nosa experiencia, repensándoa e buscando coincidencias “felices” que nos parecesen merecentes de ser transmitidas. Neste
proceso, as ganas e a ilusión das formadoras foi a tónica dominante. Sen dúbida, é esta unha
tarefa que move e remove e que nos implica totalmente ás persoas que traballamos nela.
A nosa referencia a Artemisia Gentileschi (1593-1653), pintora do barroco italiano, é unha homenaxe a unha das mulleres do pasado que foi referencia e inspiración no noso traballo. Artemisia pintaba mulleres autónomas, rexas, independentes, que racharon con convencionalismos,
como María Magdalena, ou heroínas como Xudit ou Ester. Poñía os seus pinceis ao servizo de
figuras femininas e representábaas con afouteza e valentía. Así, cando nos puxemos a comparar
como representaba Artemisia algunhas escenas nas súas pinturas e como o facían os seus compañeiros de profesión homes, descubrimos que a diferenza era enorme e que radicaba, ademais,
nas actitudes que transmitían as mulleres que ela pintaba. Un deses exemplos máis representativos é o de Susana e os vellos, unha desas historias, neste caso bíblica, das que tanto gustaban
os pintores porque nela aparecía unha muller espida. O momento elixido adoita ser aquel no que
Susana, mentres se baña, é acosada por dous vellos que, ante o seu rexeitamento, van levala a
xuízo acusándoa de adulterio. Aínda que o relato remata ben, queda demostrada a súa inocencia
e é evidente a resistencia que ela ofrece, isto contrasta coa maneira na que de adoitaba representar a Susana, é dicir, como unha rapaza que case estaba a gozar coa situación ou que se mantiña
á marxe do que facían os vellos.
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A
Artemisa Gentileschi
1610.
(Collection Graf
von Schönborg
Kunstsammlungen,
Pommersfelden
Alemania)

A

B

B
Alessandro Allori
1561.
(Musée Magnin,
Dijon, Francia)

A comparación entre estas dúas obras fala por si mesma. E é que, como dicía Nuria Varela1, “Se son os ollos
das mulleres os que miran a historia, esta non se parece á oficial. Se son os ollos das mulleres os que estudan
antropoloxía, as culturas mudan de sentido e cor. Se son os ollos das mulleres os que repasan as contas, a
economía deixa de ser unha ciencia exacta e aseméllase a unha política de xuros. Se son os ollos das mulleres
os que rezan, a fe non se converte en veo e mordaza. Se son as mulleres as protagonistas, o mundo, o noso
mundo, o que cremos coñecer, é outro.”
Ademais, os pinceis de Artemisia fálannos de diversidade, de perspectivas múltiples, de olladas que xa non
poden estar nun segundo plano, de miles de cores... Cuestións todas estas que quixemos incluír neste material, na nosa proposta educativa. A diversidade é a nosa norma. Cada ser humano é diferente. Cada muller,
cada home, cada persoa. A nosa intención non é máis, nin menos, que seguirmos, como dicía María Montessori ao falar da educación, “a axitar a vida pero deixándoa ceibe para que se desenvolva”.
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02. Que razóns nos moven?

É difícil falarmos, con precisión, da situación de mulleres e homes no mundo, pois unhas e outros vivimos
situacións tan dispares e singulares que calquera xeneralización nos parece, polo menos, pretensiosa e, con
toda seguridade, inexacta.
De calquera maneira, tanto as cifras globais como as percepcións particulares fálannos de situacións de inequidade, de limitacións de posibilidades vitais, de vulneración dos DDHH, fundamentalmente das mulleres.
Tamén, cifras e percepcións fálannos de cambios: de mulleres que crean espazos propios de liberdade, á vez
que se moven con soltura en espazos antes exclusivamente masculinos; de homes que asumen a súa paternidade de xeito responsable e desenvolven novas versións do que se entende por masculino; dalgunhas cifras
que se equilibran...; en definitiva, de formas menos condicionadas de ser muller ou home no mundo que xa
hoxe son unha realidade. E mesmo de identidades sexuais que rompen con este binarismo. Agacharmos estes
avances tampouco sería estratéxico nin se correspondería coa realidade.
Para desenvolvermos a primeira destas perspectivas, extraemos datos que ilustran aquelas situacións que
nos revolven por dentro por inxustas e inhumanas. Situacións que colocan a moitas mulleres en posicións de
vulnerabilidade e a moitos homes en posicións de uso e abuso de poder. A selección de información, só unha
das posibles, pretende contextualizar a razón de ser última do noso traballo.

a
b
16

No mundo hai menos mulleres ca homes. No 2010, dos 6.852 millóns de habitantes do planeta, 3.450 millóns eran homes e 3.402 millóns eran mulleres, un 49.5% (US Census Bureau). Cifras como estas explican esta diferenza: estímase que na India se fan cada ano
10.000 abortos de fetos femininos. (Nussbaum, M. Las mujeres y el desarrollo humano.
Ed Herder. Barcelona, 2002)
Unha de cada tres mulleres do mundo sofre algún tipo de violencia ao longo da súa vida.
(Griñón, M.A. Unha visión de Xénero... é de xustiza. Campaña Móvete pola Igualdade. É
de xustiza. Madrid, 2007)

c
d
e
f
g

Cada ano 358.000 mulleres morren por complicacións relacionadas co embarazo
e o parto. Prodúcese, ademais, unha gran fenda entre países e entre grupos
sociais. No conxunto dos países máis empobrecidos do mundo, as mulleres dos
fogares máis ricos teñen unha probabilidade de recibir atención profesional
durante o parto tres veces maior cás mulleres dos fogares máis pobres. (Informe Tendencias da mortalidade materna. OMS, UNICEF, UNFPA e BM, 2010 e Informe
Obxectivos de desenvolvemento do Milenio 2010. Nacións Unidas)
O traballo non remunerado, incluíndo o voluntariado, supón en España o 60,71%
do PIB. Arredor do 80% dese traballo fano as mulleres. (Durán, Ma. Angeles:
La contribución del trabajo no remunerado a la economía española. Instituto
de la Mujer, Madrid, 2002)
O 60% das mulleres que traballan no emprego do fogar en España fano en situación irregular. (Servicio Jesuita a Migrantes: De la casa a la mesa del diálogo social. Reflexiones y vivencias compartidas en torno al empleo doméstico.
Propuestas de actuación. Madrid, 2010)
A pesar da prioridade que na axenda internacional recibiu nos últimos anos a
participación das mulleres na política formal, no ano 2010 e a nivel mundial,
só o 19% dos escanos nas cámaras de representación política estaban ocupados
por mulleres. (Informe Obxectivos de desenvolvemento do Milenio 2010. Nacións
Unidas)
En educación, dos 759 millóns de persoas que carecen das competencias elementais de lectura e escritura, dous terzos son mulleres. Ademais, só o 37% dos
países do mundo lograron a paridade entre rapaces e rapazas no ensino secundario. (Posicionamento Semana de Acción Mundial pola Educación –SAME 2010-,
Campaña Mundial pola Educación)
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Achegándonos á segunda perspectiva, a de avances e cambios experimentados, atopámonos con cifras e informacións como as que presentamos a seguir. Se os datos anteriores eran a razón última do noso traballo,
estes son os que lle dan sentido, pois son signos de cambio e mostras reais de que ese mundo equitativo no
que cremos, é posible.

Nacemento, ensino,
desenvolvemento, política, paz,
África, demanda
social

fj
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a
b

A resolución 1325 de Nacións Unidas sobre “Mulleres, Paz e
Seguridade”, adoptada no ano 2000, recoñeceu o papel das
mulleres na construción da paz así como a súa necesidade de
protección especial en contextos de conflito armado. Considerando ademais que a violencia sexual é un crime de guerra,
o documento subliña a necesidade de terminar coa impunidade
coa que se practica esta violencia en situacións de conflito.
A demanda social que esixe a existencia dun permiso de paternidade e o aumento dos permisos de maternidade provocaron a
difusión da extensión destas baixas. Hai un número crecente
de países que introduciron políticas de baixas por paternidade que conceden permisos aos pais polo nacemento dos fillos
e fillas. (Ferguson, L. Contexto de la política actual de
Igualdad de Género y Desarrollo. Campaña Móvete pola Igualdade. É de xustiza. Madrid, 2010)

c

Unha combinación de vontade política, sistemas de cotas e compromisos
rexionais, como a iniciativa 50/50, converteu moitos países africanos en
líderes no mundo no que atinxe á representación formal nos parlamentos.
Por exemplo, no caso de Gana alcanzouse un 40% de cota, en 2006 elixiuse a
primeira presidenta feminina de África en Liberia, e no parlamento ruandés
as mulleres representan un 56,25%. (Ferguson, L. Contexto de la política
actual de Igualdad de Género y Desarrollo. Campaña Móvete pola Igualdade.
É de xustiza. Madrid, 2010)

d

A participación política das mulleres, entendida esta como participación
social e comunitaria, foi e continúa a ser non só alta senón fundamental.
No ámbito que nos ocupa, a Cooperación Internacional ao Desenvolvemento,
espazo claramente político e de compromiso cidadán, é evidente a presenza
maioritaria de mulleres como cooperantes, educadoras, técnicas, etc., proporción que se inverte nos postos de máxima responsabilidade, onde o 60,5%
son homes, cando constitúen só o 29,8% do persoal remunerado das ONGD españolas. (Cifras extraídas do Informe 2009 sobre o sector das ONGD, Coordinadora ONGD para o Desenvolvemento España)

e

Desde o ano 2000 en moitos países realizáronse avances na universalidade do
ensino primario (40 millóns de nenos e nenas máis asisten hoxe á escola)
e na paridade entre os sexos no acceso á educación (países como Bangladés
teñen o mesmo número de nenas e nenos na escola primaria). (Posicionamento
Semana de Acción Mundial pola Educación, SAME 2010)

Con ambas as perspectivas na nosa mochila, a da inequidade que fundamenta o noso traballo
e a dos avances que lle dan sentido e proxección, afrontamos o reto de seguir formando (nos),
sensibilizando (nos), investigando, mobilizando (nos) e incidindo politicamente.

19

“A teoría que serve para a vida é a práctica posta en palabras”.
Ana Mañeru Méndez
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03
03. De que fontes bebemos?

Calquera formulación educativa ten unhas fontes, máis ou menos conscientes, de referencia. Facelo explícito
é un acto de honestidade e tamén de recoñecemento ás persoas que, co seu pensamento e a súa práctica, inspiraron o noso traballo.
Dentro deste marco de referencia encontramos algo que atravesa todo o que facemos: a idea de que O persoal
é político, o slogan feminista dos anos 70. Cando as feministas radicais norteamericanas, buscando “a
raíz” do problema, puxeron a súa mirada sobre o contexto íntimo e privado da familia, e máis especificamente
sobre a sexualidade, como ámbitos cruciais na perpetuación do patriarcado, deron no cravo. Calquera acción
emancipadora desenvolvida desde a esfera máis persoal da miña vida, a máis real e tanxible por outro lado,
ten un impacto directo na transformación das miñas relacións de xénero e, polo tanto, das relacións de xénero
no mundo. Este valor político, incuestionable desde entón, guía e inspira unha práctica educativa que pretende tocar e transformar o persoal para, con outras e outros, chegar a revolucionar o social.
Das múltiples influencias recibidas seleccionamos as máis queridas e significativas, as que nos inspiran e
impulsan. Estas son as nosas fontes e teñen que ver coa experiencia vital das mulleres, os feminismos, o movemento de mulleres ou a educación e as súas prácticas liberadoras. O que damos a continuación son só unhas PINCELADAS de nomes de persoas, grupos, ideas, fitos, pensamentos… que deron fondo, forma e moito
sentido ás nosas accións formativas.

Da experiencia vital das mulleres...
“Cando as mulleres que traballan
en Correos demandaron carriños para poder
transportar os envíos postais, moitos criticárono
por ser un signo de debilidade feminina. Cando
as mulleres reclamaron servizos de proximidade
-como as garderías de empresa ou comedores escolares- para facilitar a incorporación ao mercado laboral e liberar máis tempo para a vida, moitos encontrárono unha demanda inxustificada.
Cando as mulleres que traballaban nos hospitais
pediron un calzado cómodo para facer máis leva-
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día a xornada de traballo, moitos considerárono
improcedente. Actualmente os carteiros, homes e
mulleres, usan carriños: todos, mulleres e homes,
reclaman os servizos de proximidade, e nos hospitais, homes e mulleres, calzan zocos. Son tres
exemplos das disparatadas reivindicacións feministas que, ao cabo dos anos, se aceptaron porque
supoñen unha maior calidade de vida para todos
e unha proba de que as demandas das mulleres
son de sentido común”2.

Este é un bo exemplo da que é unha das nosas principais fontes de inspiración: as mulleres e a súa
experiencia vital. Moitas mulleres que puxeron e seguen a poñer o seu sentido común no mundo.
Desde as mulleres dos movementos de base ata todas aquelas que conforman a nosa historia, pasando polas que nos encontramos no día a día: compañeiras, veciñas, nais, irmás, amigas.
De xeito especial recoñecemos as contribucións e a autoridade de mulleres do pasado, sobre as que
temos lido e investigado. E das que temos aprendido. Así, lemos a Cristina de Pizán, que na Francia do s. XIV cuestionou as crenzas sobre a natureza das mulleres defendendo o valor das mesmas
nos seus intercambios epistolares e na súa obra “A Cidade das Mulleres”; deleitámonos coa pintura
de Artemisia Gentileschi ou Sofonisba Anguissola, ambas as dúas artistas italianas, e a súa
forma tan particular de retrataren o mundo; gozamos da poesía da mexicana Sor Juana Inés de
la Cruz, coa súa ironía ao plasmar as relacións entre mulleres e homes; ou recoñecémonos nas palabras de Virginia Woolf cando lles dicía ás universitarias inglesas da súa época que unha muller
ten que ter diñeiro e un cuarto propio para poder escribir unha novela, recordándonos o valor e a
necesidade da intimidade e a autonomía.

Dos feminismos...
Das nosas loitas feministas e as das
nosas devanceiras que batallaron en todos os
continentes, como din as mulleres da Marcha
Mundial3, sentimos que recibimos moitas cousas:
Unha xenealoxía, que nos permite recoñecernos parte dunha longa asociación, identificarnos e sentirnos orgullosas daquelas que nos
precederon, e comprometernos con todas aquelas que vivirán despois de nós.

Un lugar desde o que falarmos, unha perspectiva propia, ás veces silenciada, pero que se
escoita forte e clara cando parte de nós mesmas.
Liberdade e horizonte, metas que alcanzarmos e autonomía para facérmolo ao noso propio paso.
Teorías, metodoloxías, palabras, coas que
pensarmos, interpretarmos e traballarmos para
transformarmos a realidade.
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Esperanza na transformación, a confianza en
que a realidade é transformable, e a certeza de que
isto xa foi posible en moitos ámbitos da vida, axúdanos a non nos desanimar cando vemos que aínda
queda moito por facer.
Compromiso político, porque todo é político e
porque a xustiza nos ten fortemente collidas por dentro, buscamos a coherencia en cada faceta do noso
traballo e as nosas vidas.
Unha visión desde as marxes, que se atopa fóra
do discurso dominante androcéntrico para enriquecer de xeito creativo a análise e as propostas.
E unha historia…aínda que, como di Luisa Muraro,
a razón histórica do feminismo é máis antiga cá
palabra e vai máis aló da cultura na que a palabra foi acuñada.
A chamada primeira onda do feminismo, que
xurde ao redor da ironía dunha Revolución
Francesa cuxos ideais de liberdade e igualdade non incluían as mulleres, deixounos, entre outras, dúas figuras que son hoxe fundamentais na nosa historia. Por unha banda,
Olimpia de Gouges, que publicou a súa
revolucionaria “Declaración dos dereitos
da muller e a cidadá” (1791), en resposta
á “Declaración dos dereitos do home e o cidadán”, e que foi condenada á guillotina polos que foran os seus antigos compañeiros revolucionarios. Por
outra, Mary Wollstonecraft, escritora inglesa que, na
súa obra “Vindicación dos dereitos da muller” (1792),
responde ás afirmacións de Rousseau acerca da nece-
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sidade de que as mulleres recibisen unha educación
limitada e que respondese aos roles que, como nais
dos cidadáns, deberían desempeñar. Mary Wollstencraft deixábanos así escrito un dos piares do feminismo e frases case que visionarias para a súa época
como: Eu non quero que as mulleres teñan poder sobre os homes senón sobre si mesmas.
A segunda onda do feminismo ten como protagonista
o sufraxismo, unha das grandes demandas históricas
feministas xunto co dereito á educación. A Declaración de Sentimentos ou Declaración de Seneca Falls
foi o primeiro documento norteamericano que formulaba o dereito ao voto das mulleres e estaba calcada da Declaración de Independencia. A convención
celebrada en Seneca Falls (Nova York, 1848) sobre
os dereitos das mulleres foi convocada polas militantes antiescravistas Lucretia Montt e Elisabeth Cady
Stanton, a raíz da prohibición que sufriran, por ser
mulleres, de participar no congreso abolicionista celebrado en Londres algúns anos antes.
Tamén neste século, e coa mesma intención, Harriet
Taylor, xunto coa súa parella, John Stuart Mill, traballaron en Inglaterra xerando pensamento e facendo
propostas, lamentablemente frustradas, no parlamento. En coherencia co seu pensamento, Taylor e
Mill rexeitaron na súa acta de matrimonio todos os
privilexios que a lei reservaba para o home con respecto á súa muller, sendo, como en todos os casos
anteriores, unha fonte de inspiración e unha reafirmación da forza política que se agocha nos actos máis
persoais e cotiáns da vida.

Flora Tristán é outra das referencias deste período, potenciando a defensa dos dereitos das
traballadoras. Deixou escritas ideas como a expresada en “La Tour de France”: Dade a todos e
a todas o dereito ao traballo —a posibilidade de
comer—, o dereito á instrución —a posibilidade de vivir polo espírito—, o dereito ao pan —a
posibilidade de vivir do todo independente— e a
humanidade hoxe tan vil, tan repugnante, tan
hipocritamente viciosa, transformarase no acto
e volverase nobre, orgullosa, independente, libre!, bela! e feliz!
Nesta mesma liña, e dentro do movemento socialista que unha vez máis postergou a loita polos dereitos das mulleres ao logro da revolución,
Clara Zetkin e Alexandra Kollontai fixeron
visible a necesidade de avanzar tamén na promoción dos dereitos e liberdades das mulleres.
Se á primeira lle debemos o recoñecemento das
loitas das mulleres traballadoras e a proposta
de que se celebrase nunha data concreta, o 8 de
marzo, é froito da acción política da segunda a
modificación de leis soviéticas que facían a mu-

ller unha subordinada do home, lle negaban o
dereito ao voto e a facían gañar menos salario e
traballar en peores condicións. Grazas a Kollontai recoñeceuse o dereito ao divorcio e á planificación familiar, e organizouse a prestación de
novos servizos sociais en forma de salarios de
maternidade e garderías.
Neste período no noso Estado e como referentes
na defensa do dereito das mulleres á educación
temos, entre outras, dúas galegas. Concepción
Arenal, que en 1820 acudiu vestida de home
á Universidade; e Emilia Pardo Bazán, que
xustificaba e esixía este dereito nos escritos que
publicou entre finais do século XIX e principios
do século XX. Ademais, referencia fundamental
un pouco máis adiante foi Clara Campoamor,
que en 1931 defendeu perante as Cortes, cun brillante discurso, o dereito ao voto da muller, conseguindo convencer á maioría de deputados presentes e logrando así a aprobación do sufraxio
feminino.

A segunda onda remata con outra das nosas figuras fundamentais. A filósofa francesa Simone de
Beauvoir, na súa obra “O Segundo Sexo” (1949) revoluciona o pensamento con ideas como Non se
nace muller: chega unha a selo. Ningún destino biolóxico, físico ou económico define a figura que
reviste no seo da sociedade a femia humana; a civilización é quen elabora ese produto intermedio
entre o macho e o castrado ao que se cualifica como feminino.
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A terceira onda, momento no que podemos comezar a falar de feminismos (con “s”), ten o seu punto
de partida, ao noso entender absolutamente clave, nas reflexións de Betty Friedan, na súa “Mística da feminidade” (1963), sobre o problema que non ten nome4 e, especialmente, na aparición
posterior do feminismo radical estadounidense. Con esta nova perspectiva, aprendemos que o
persoal é político, dando á sexualidade e ao privado un papel central nas formulacións feministas, na
capacidade de lograr transformacións profundas nas relacións desiguais de xénero. Como dicía o slogan das feministas chilenas na súa loita contra a ditadura: democracia no país e na casa. Nese iren á raíz
do problema, amosáronnos o valor dos grupos de autoconciencia e do traballo comunitario de mulleres,
como a experiencia do Colectivo de saúde das Mulleres de Boston5 e a súa obra “Os nosos corpos, as
nosas vidas”. Elas recordábannos unha idea xa repetida neste material: A loita pola xustiza nas nosas vidas
como mulleres está entrelazada coas realidades diarias dos nosos corpos6.
A partir de aquí, 0 feminismo deixa de ser un e convértese en múltiples feminismos, moitos deles inspiradores de conceptos, debates e cuestionamentos fundamentais para a nosa proposta. Difícil de concretar cada
achega, o feminismo académico, o lesbiano, o da igualdade, o institucional, o da diferenza sexual, o negro,
o transfeminismo, o ciberfeminismo…, achégannos cuestionamentos diarios, debates e novas reflexións que
van enriquecendo a nosa visión. Aínda así, queremos salientar algunhas correntes que nos ofrecen unha forte
inspiración.
Por unha banda, aprenderemos das críticas que desde feminismos, como os denominados postcoloniais, se
fixeron ao etnocentrismo e ao racismo do feminismo occidental. Estas visións sitúannos nun mundo amplo
e plural onde a diversidade de formas de ser muller é unha realidade, e tentar mirar desde distintos ángulos
convértese en algo fundamental para facermos unha análise que teña que ver co que realmente sucede.
Así, reflexións desde o feminismo islámico como O harén das mulleres occidentais é a talla 38, de Fátima Mernissi, ata Audre Lorde7 que, definíndose como feminista negra lesbiana guerreira poeta nai,
deixaba escrita en “A irmá, a estranxeira” a súa lúcida frase as ferramentas do amo nunca desmontan a casa
do amo. É posible que nos permitan temporalmente vencelo no seu propio xogo, pero nunca nos permitirán
lograr un cambio verdadeiro. Esta idea deunos a chave para entender que se repetimos maneiras, linguaxes
ou símbolos patriarcais a amplitude do cambio posible e permitido é escasísima pois as ferramentas, pensadas desde e para esa lóxica, veñen “contaminadas” e dificilmente van ser transformadoras.
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Por outra, as dúas grandes tendencias que toman forza a partir dos anos setenta,
o Feminismo da Igualdade e o Feminismo da Diferenza, son tamén fontes
fundamentais de inspiración. Mentres as primeiras se puxeron á tarefa de cambiar
as leis para conseguiren melloras sociais a favor das mulleres, as feministas da diferenza fixeron énfase en cambiar a vida diaria, formando grupos de autoconciencia e
experimentando a sororidade e a autoridade feminina. Un dos principais puntos da
diverxencia entre elas é que as feministas da igualdade consideran que a masculinidade e a feminidade son roles de xénero construídos socialmente, que prexudican a
unha parte da humanidade e, en consecuencia, hai que rematar con eles. Mentres,
tanto as feministas da diferenza como as pertencentes á Libraría de Mulleres de
Milán, cuestionándoo todo, pensando sobre elas mesmas desde dentro, propoñen
buscar a liberdade desde a diferenza sexual, avogando por ir á orixe feminina e recoñecer as mulleres, elixindo selo. Ambas as correntes buscan, en calquera caso, abrir
novos espazos de liberdade para as mulleres e contribuír ao pleno exercicio dos seus
dereitos. De ambas as dúas temos extraído aprendizaxes.
Estas e outras visións entrecrúzanse en espazos como a Libraría de Mulleres de
Madrid ou o espazo do Entredós, onde mulleres moi diversas se encontran para
facer política desde a relación.
Finalmente, dentro das formulacións feministas recoñecemos a recente influencia
do Ecofeminismo, do que aprendemos que desafiar ao patriarcado e ao sistema
capitalista actual é un acto de lealdade cara ás xeracións futuras e de respecto á vida e
ao propio planeta8. Entendendo así que a vida, e a actividade económica como parte
dela, non é posible sen os bens e servizos que presta o planeta (bens e servizos limitados e en progresivo deterioro) e sen os traballos das mulleres, ás que se delega a
responsabilidade da reprodución social9.

z
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Do movemento de mulleres…
Por outra parte, o traballo de base impulsado por organizacións de mulleres en todo o mundo foi e é referencia para o noso traballo, non só polos obxectivos que perseguiron senón, en especial, pola súa maneira de facelo. Os exemplos son moitos. Podemos falar das Mulleres Chipko
da India, que nos anos 70 se abrazaron ás árbores para que non fosen pinchados; das Mulleres
de Negro israelís e palestinas que, ocupando as prazas públicas denuncian desde 1988 a ocupación israelí; das Nais de Plaza de Mayo, que coa súa soa presenza denunciaban a desaparición
dos seus fillos e fillas; ou das mulleres dos suburbios de Lima que, xerando organizacións como os
clubs de nais, se organizaron desde a axuda mutua para defender e esixir os seus dereitos.
Fundamental para o movemento de mulleres foi o ano 1995, cando Beijing acolleu a cuarta
Conferencia Internacional da Muller das Nacións Unidas. Se en anteriores ocasións estas
conferencias tiveran como protagonistas os representantes dos Estados, desta volta, mulleres de
todo o mundo, que viñan organizándose e articulando as súas propostas, acoden en masa. A Plataforma de Acción que emana da conferencia recolle moitas daquelas propostas, xurdidas na base
dos movementos sociais, que cuestionan tanto o eurocentrismo do modelo de desenvolvemento
dominante como o occidentalismo no modelo de muller que ata o de agora se viña propoñendo.
Poñendo a énfase na desigualdade na participación na toma de decisións, propuxeron o empoderamento como o camiño máis estratéxico para a transformación. Beijing será, ademais, o pulo
para a Teoría de Xénero en Desenvolvemento (XED), á que contribuíron mulleres como Caroline
Moser, Naila Kabeer ou Sara Longwe, e que nos achega tanto reflexións inspiradoras como
pautas concretas para o noso traballo. Facilítanos ferramentas teóricas fundamentais para analizarmos a realidade e afinarmos na nosa maneira de intervir nela para transformala. Axúdanos a
ter unha ollada crítica da realidade, a ver o invisibilizado, a entender que o mundo é grande e as
desigualdades atravesan fronteiras. Proponnos maneiras de entender e practicar o poder, a autoestima, o recoñecemento, as relacións…; de ver, de mirar, de actuar. É o noso principal corpus de
coñecementos, e por iso está desenvolvido amplamente no apartado de contidos.
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Da práctica educativa…
/

Finalmente, expoñemos as distintas correntes educativas que nos inspiran. Unha das principais influencias é o pensamento e a práctica da Educación para o Desenvolvemento e a Cidadanía Global10, ao encontrarnos nunha conxuntura moi determinada, a da globalización, que
implica a toma de conciencia de que estamos a vivir en realidades distintas e afastadas, pero completamente interconectadas. Esta visión, rompendo a barreira Norte-Sur, sitúanos nun mundo cuns
problemas globais que demandan solucións globais e unha cidadanía que toma conciencia e se sinte
capacitada para influír nas pequenas e grandes transformacións sociais. Achegármonos ás orixes
da Educación para o Desenvolvemento permitiunos recoñecernos e aprender doutras correntes de
pedagoxía crítica e liberadora como a Educación Popular. Identificamos o paralelismo entre o
empoderamento e a concientización, e a concepción da educación como unha vía de “liberación do
oprimido”. Así mesmo, recoñecémonos na idea de Paulo Freire da utopía como un compromiso
histórico que consiste no acto dialóxico de denunciarmos a estrutura deshumanizante e de anunciarmos a estrutura humanizante, e aprendemos da Educación Popular a devolver o protagonismo
a quen aprende, abrindo espazos á participación e á construción colectiva do coñecemento.
Sería imposible recollermos aquí todas as propostas pedagóxicas das que nos nutrimos e ás que lles
recoñecemos enorme autoridade: Pedagoxía da Tenrura, Construtivismo Dialóxico, Educación Intercultural, Escola Libre, Movementos de Renovación Pedagóxica…, pero pola súa relación directa
coa equidade de xénero, queremos destacar a Coeducación como última fonte de inspiración. Máis
aló de sentirse satisfeita co acceso das nenas e mulleres ao mesmo modelo educativo que antes era
exclusivo dos homes, como en moitos casos supuxo a xeneralización da escola mixta, a coeducación
analiza como se reproduce e ensina nas escolas a desigualdade de xénero, facendo visible o currículo
oculto ou inconsciente. O soño dunha escola na que se recoñezan os saberes e destrezas propias do
tradicionalmente feminino e masculino, na que se redefina o que hai que aprender facendo visibles
as contribucións das mulleres, e na que se recoñeza a diversidade como unha riqueza, atendendo ás
diferenzas de xeito equitativo…, é tamén un soño e unha inspiración que facemos nosa.
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“A primeira tarefa da educación é axitar a vida,
pero deixala ceibe para que se desenvolva.”
María Montessori.

pro
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04
04.Como facilitamos os procesos educativos?

4.0 Fundamentación
Compartindo a teoría da Educación para o Desenvolvemento e o noso posicionamento institucional, contamos con 4 accións estratéxicas en Educación para o Desenvolvemento:
Sensibilización, entendida como acción a curto prazo que alerta sobre as consecuencias dos
problemas sociais e as estruturas que os perpetúan.
Formación, concibida a medio e longo prazo como estratexia educativa que forma para dotar
de ferramentas analíticas e concientiza desde unha práctica ética para promover unha actitude de corresponsabilidade.
Investigación para o desenvolvemento, estratexia clave para analizar en profundidade o problema do desenvolvemento e fundamentar as distintas reivindicacións e alternativas para
promover o desenvolvemento humano e sostible.
Mobilización social e incidencia política, entendida a incidencia como forma de influír nas
decisións políticas que poden afectar ás estruturas sociais, económicas e políticas, e a mobilización como resposta colectiva dunha cidadanía empoderada que pon en circulación a opinión dos colectivos involucrados co fin de que os axentes de decisión estean máis receptivos
ás propostas11.
Consideramos que as 4 son fundamentais e que han de organizarse de maneira coordinada e global. Pola nosa
historia, experiencia e opción de traballo demos prioridade ás actuacións en sensibilización e formación. Co
paso do tempo e, en coherencia coa Educación para Desenvolvemento e a Cidadanía Global, avanzamos no
impulso de actividades de investigación, incidencia política e mobilización social; pero se o obxectivo deste
material é a sistematización da nosa experiencia, cómpre que nos axustemos ao que realmente fixemos nestes
anos de traballo. Mesmo, desde a nosa estratexia de Educación para o Desenvolvemento e a Cidadanía Global,
demos prioridade á acción estratéxica da formación fronte á sensibilización.
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As nosas formacións están orientadas a un público adulto que, pola súa profesión, ten un efecto multiplicador. Así, traballamos con profesorado, alumnado universitario, voluntariado e persoal
técnico de ONGD, asociacións, etc., posto que os nosos dous ámbitos de actuación son os espazos
educativos e de desenvolvemento e o noso obxectivo é transformar as súas prácticas, especialmente
as educadoras.
Os tempos de formación dependen, xeralmente, da dispoñibilidade dos e das participantes. Unha
ou dúas horas permiten unha lixeira sensibilización; catro horas xa supoñen un tempo suficiente
para podermos realizar algún tipo de reflexión persoal que permita facer máis profunda a sensibilización. Para falarmos de formación, teriamos que poder traballar a partir de 8 horas. En ocasións
isto é posible e a experiencia é, claramente, máis significativa e transformadora.
Desde a perspectiva dunha formación como un proceso continuado e coa meta de lograrmos unha
cidadanía libre, equitativa, e non sexista, os nosos obxectivos máis concretos nas accións de Educación para o Desenvolvemento, o que especificamente queremos conseguir con elas é:

Ampliar as opcións vitais do posible, habilitando ou abrindo alterna-

tivas doutras vidas posibles, a través da tarefa educativa, a mulleres e a homes.
Aumentando o espazo do posible como liberdade.

Deixar que a perspectiva de xénero nos transforme, sentíndonos

parte da tarefa de promover formas máis equitativas de estar no mundo. Recoñecendo a relación directa entre equidade de xénero, dereitos humanos e desenvolvemento humano e sostible.

Conectar co noso corpo e identidade, recoñecendo as distintas identidades que nos compoñen, desde o noso corpo e co noso corpo.
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Analizar criticamente a realidade,

descubrindo a variable xénero como criterio
de diversidade (interna e externa) e eixo de análise: comprender que existe outra perspectiva desde a que podemos ler a realidade, motivarse para explorar esta vía e dotarse das
ferramentas básicas para iso.

Avanzar no compromiso cos dereitos humanos das mulleres, mobilizándose e facendo incidencia, coñecendo o marco xurídico e entendendo que da

dignidade doutras mulleres depende a nosa propia e viceversa. Implicarse a nivel global e
conectalo co local, co de cada un e unha. Asumir a corresponsabilidade.

Xerar alternativas de desenvolvemento, novos modelos de relación entre ho-

mes e mulleres e co planeta. Valorando o coidado e fomentando unha cultura de paz fronte
á cultura da violencia, a centralidade da persoa fronte á omnipotencia do mercado, o valor
do comunitario fronte ao individualista, etc., contribuíndo a pór no centro das nosas sociedades a sostibilidade da vida fronte ao actual modelo de desenvolvemento centralizado na
produción.

Xerar espazos de intercambio e relación, facilitando a creación de redes e

espazos para o intercambio de experiencias de forma creativa, de posta en xogo persoal
e de empoderamento colectivo, de sororidade e solidariedade; coa confianza de que crear
espazos inclusivos, usar unha linguaxe inclusiva e propoñer metodoloxías inclusivas, é xa
potenciar outras maneiras de estar no mundo.
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as miñas notas

4.1 Contidos
Con este apartado pretendemos poñer sobre a mesa aqueles conceptos, procedementos e actitudes
que foron dando corpo ás nosas accións de formación. No marco da equidade de xénero, a educación
e o desenvolvemento, no que nos movemos, fomos concretando cales son os contidos que forman,
transforman e enganchan as persoas no compromiso polo cambio. Non son formulacións inamovibles, o pensamento evoluciona e as persoas cambian, pero todos estes temas, desde un ou outro
punto de vista, parécennos imprescindibles.
Obviamente, non son todos os contidos posibles, son aos que damos prioridade en función de públicos (fundamentalmente conformado por axentes multiplicadores, como sinalamos anteriormente) e
o contexto e a experiencia da organización, que se move, fundamentalmente, entre distintos espazos
educativos: centros escolares, universidades, asociacións e outras ONGD.
Podemos agrupalos en 6 eixos:
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a

Teoría de Xénero, Teoría Feminista

b

Historia das Mulleres e Feminismos

c

DDHH das Mulleres

d

Xénero e Desenvolvemento

e

Xénero e Educación

f

Linguaxe inclusiva

a

Teoría de Xénero, Teoría Feminista
A teoría de xénero facilitounos conceptos e estratexias que nos fan ver o mundo doutra
maneira. Máis especificamente, ver o que non se adoita ver, facer unha interpretación
diferente da realidade e formular respostas ante iso desde o emocional, o racional e
o afectivo. Poñérmonos, como propón a coñecida metáfora, unhas gafas de xénero ou
violetas, unha boa ferramenta para corrixir as miradas con miopía androcéntrica ou
con estrabismo sexista12.

Cultural ou Biolóxico?
É a proposta conceptual básica da teoría de xénero: a diferenza entre sexo e xénero. Herdada do binomio natureza-cultura, é unha formulación fundamental para entender a desigualdade
de xénero como algo construído. Expón como as atribucións de xénero son variables diferentes en
cada cultura e cambian en función do momento histórico, mentres o sexo biolóxico si se mantén en
distintas épocas e lugares e é inamovible13. Queda así desnaturalizado o que unha sociedade espera
de homes e mulleres e desde aí podemos pensar na ruptura con esa concepción, que se pretende
biolóxica desde antigo, podendo xerar formas máis libres de ser mulleres ou homes no mundo. En
palabras de Victoria Sau, as diferenzas biolóxicas home-muller son deterministas, veñen dadas
pola natureza, pero en tanto que somos seres culturais, esa bioloxía xa non determina os nosos
comportamentos.
Aínda que a orixe da diferenciación é médica e antropolóxica, son as teóricas feministas as que
lle dan o contido político, e así será Gayle Rubin, en 1975, quen lle dea forma ao “sistema sexoxénero”, definíndoo como o sistema de relacións sociais que transforma a sexualidade biolóxica
en produtos de actividade humana e no que se encontran as resultantes necesidades sexuais historicamente específicas14.
É interesante porque, por unha banda, esta diferenciación parece obvia e suficientemente coñecida,
pero podemos atoparnos nos obradoiros de formación con que non é así: esta formulación conceptual aínda sorprende.
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Por outra, a ruptura do binarismo sexual home-muller pola expansión nos últimos anos da postmoderna Teoría Queer e o movemento Trans, entre outros, fai tremer unha formulación que se basea, precisamente, en dividir o mundo en dúas categorías: mulleres e homes. Así, estas propostas viñeron redefinir o
concepto de xénero, por reducionista, afastándoo desta concepción dual imposta polo patriarcado. Aurelia
Martín dinos que esta nova dimensión do xénero como categoría analítica abstracta permite analizar realidades identitarias múltiples e variadas segundo os contextos sociais, entendéndoo desde o multidimensional e relacional como categoría analítica aplicable á construción da masculinidade, a feminidade, a
androxinia ou outras características socio-biolóxicas definidas por cada sociedade que permite estudar os
roles, estereotipos, relacións de poder e estratificacións establecidas15. O sexo deixou de ser hoxe algo inmutable (a antropoloxía dá boa conta diso), acabando coa idea de que hai só dous sexos e tamén só dous xéneros.
Tampouco hai unha soa opción sexual, nin sequera dúas.
Con todo, este sistema é unha formulación nítida, sinxela e que, a grandes trazos, serve para desnaturalizar
o que (incrible pero certo) aínda se naturaliza e facer unha análise esencial para impulsar a transformación
das relacións entre homes e mulleres. Agora ben, esta separación entre o biolóxico e o cultural non quere dicir
que se negue as diferenzas anatómicas e o que iso pode condicionar o día a día das persoas, senón que esas
diferenzas non poden xerar unha desigualdade nin marcar cada un dos nosos actos.

Estereotipos, Roles, Traballos.
Como parte da construción cultural de xénero, esta é outra premisa básica para entender a desigualdade: que tipo de cosas fan habitualmente mulleres e homes (roles) e que idea previa se ten sobre como
son e como se comportan (estereotipos). Sendo aínda algo que, se ben de xeito diverso en cada contexto,
podemos observar en moitas sociedades, incluída a nosa. E pese a que son dúas das maneiras máis fortes nas
que a desigualdade de xénero se afianza, o certo é que son esquemas que van perdendo rixidez. É importante
comentalos, pois seguen presentes marcando o xeito de entenderse e vivir das persoas, pero non debemos
quedarnos con roles e estereotipos excesivamente arcaicos porque xa non responden, como antano, ao que
vemos no día a día na rúa, e afirmar con rotundidade algo que a xente xa non percibe pode facernos perder
autoridade.
Un dos lugares máis visibles desta distribución de roles é o ámbito laboral. A chamada división sexual do
traballo trata de explicarnos como hai traballos produtivos, reprodutivos e comunitarios, e como é
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que os homes predominan, cada vez menos, no produtivo (remunerado) e como é que as mulleres son maioría, e isto non cambiou tanto, no reprodutivo e no comunitario (non remunerado).
Esta análise permítenos ver, por un lado, a “elasticidade” das mulleres coa súa dobre ou tripla
xornada. Por outro, a diferente visibilidade e valor que ten o produtivo e o reprodutivo nas nosas
sociedades.
Neste sentido, o seguinte cadro mostra con claridade as diferentes presenzas de mulleres e homes
no ámbito do reprodutivo ou dos coidados. E o impacto que iso ten en canto ao traballo que unhas
e outros realizan en total, unindo o remunerado e o non remunerado. Analizándoo desde a equivalencia deste traballo en millóns de empregos, podemos observar como, no ano 2000, en España
había 14,45 millóns de empregos. Ese mesmo ano, o traballo realizado de maneira non remunerada
equivalería a 34,74 millóns de empregos máis. Mentres as mulleres representaban o 33% da poboación con emprego remunerado, realizaban o 81% do traballo non remunerado, polo que estarían
asumindo o 67% da carga global de traballo da sociedade.

Millóns de empregos ou
equivalentes

Traballo

Mulleres

Homes

Coidado menores

7,14

1,53

Coidado adultos

2,07

0,52

Limpeza

8,63

1,34

Cociña

5,74

1,05

Compra e xestión

4,63

2,09

Traballos non remunerados

28,21

6,53

Total

37,74

Porcentaxe

81%

19%

71%

Traballos remunerados

4,78

9,67

14,45

Porcentaxe

33%

67%

29%

TOTAL

32,99

16,2

49,19

Porcentaxe

67%

33%

Información facilitada por Amaia Pérez
Orozco. Os datos proceden de Mª Angeles Durán e a EPA.
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Como veremos máis adiante, este tipo de análises é imprescindible tanto para facer visible unha situación
de desigualdade como para pór sobre a mesa o valor dos traballos de coidado e o seu papel fundamental na
sostibilidade da vida.

Como aprendemos a ser homes e mulleres?
Parécenos fundamental analizar os principais axentes socializadores: familia, escola, mundo laboral,
igrexas ou medios de comunicación. Facémolo para desenvolver a capacidade de descubrir, como se dunha
campaña ben orquestrada se tratase, como nos chega a mesma mensaxe sobre cómo se espera que sexamos
os homes e as mulleres, desde ámbitos distintos, en momentos diferentes da vida, e con diversas linguaxes.
Pero a mensaxe de fondo, o obxectivo final de todos eles, é o mesmo.

Fronte ao poder, outras formas de poder, o empoderamento e a autoridade.
O pulo da categoría analítica de “xénero” nos anos 80 veu, entre outras moitas cuestións, poñer sobre
a mesa que a desigualdade non era un problema exclusivo de mulleres senón que se trataba dun desequilibrio
de poder nas relacións entre mulleres e homes. Un poder entendido como poder sobre, o clásico, que xerou
subordinación e opresión nas mulleres, producindo desigualdades en tantos ámbitos da vida.
Para buscar o equilibrio nas relacións de poder, o feminismo foi máis alá deste poder de suma cero no que se
unha persoa aumenta o seu poder implica que outra persoa o ten que perder. Así, presentáronse tipos alternativos ao “poder sobre” de suma cero: poder para (xerador de posibilidades), poder con (multiplicación
do poder persoal ao xuntarse con outras e outros) e poder desde dentro (poder interior)16.
Nesta mesma liña, formúlase o empoderamento como expansión na liberdade de escoller e de actuar e a
toma de control da persoa sobre as decisións que afectan a súa vida. É proceso e é fin, individual e colectivo, e
foi fundamental para poñer o poder no centro do debate e presentar unha estratexia clara de transformación
das relacións de xénero. Foi unha das grandes apostas da xa mencionada IV Conferencia Mundial sobre as
Mulleres, a celebrada en Beijing en 1995, e hoxe fálase de “enfoque do empoderamento” como unha das principais ferramentas de análise e planificación no desenvolvemento.
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A última das grandes contribucións neste sentido é a recuperación da autoridade fronte ao poder.
Esta autoridade, que non se impón senón que se recoñece, xérase nas relacións entre as persoas.
Aplicada á educación enténdese con claridade: a autoridade fai referencia á capacidade que o profesorado ten de ensinar. E esta capacidade depende da súa competencia académica, pero sobre todo
da súa dispoñibilidade para poñerse en relación coas alumnas e os alumnos e de que elas e eles o
recoñezan como unha persoa da que poden aprender. É esta autoridade a que permite ensinar e
aprender, mentres que o poder serve para aprobar e suspender, pero non necesariamente supón
un intercambio de coñecemento ou unha aprendizaxe17.
E, especificamente na relación entre mulleres, fálase da autoridade feminina entendida como
calidade de sentido que unha muller achega, como un máis, ás relacións de intercambio que ela
establece ou acolle libremente18. Este recoñecemento mutuo, esta busca de medida á marxe do patriarcado, é en parte a orixe dos espazos propios de liberdade feminina xerados nos últimos tempos.

Igualdade? Equidade?
Unha das dúbidas habituais nos contextos formativos é a diferenza entre igualdade e
equidade e a pertinencia de falar utilizando unha ou outra palabra. Partindo de que Temos dereito
a esixir igualdade cando a desigualdade nos fai inferiores, pero temos o dereito de reivindicar as
diferenzas cando a igualdade nos descaracteriza, nos oculta ou nos descoñece19, en InteRed apostamos pola equidade, que parte da aceptación das necesidades e intereses diferenciados de todas as
persoas, para chegarmos á igualdade de dereitos.
As accións positivas, medidas específicas e temporais destinadas a eliminar ou reducir as desigualdades, son un exemplo claro de como, para lograr esta igualdade, cómpre recoñecer as especificidades de cada persoa. Unha igualdade homoxeneizadora pode darnos, por un lado, a sensación
de que o buscar “ser iguais a” implica recoñecer que “somos menos que” e, evidentemente, isto non
é o que pensamos nin é a mensaxe que nos interesa. Por outro, tamén nos preocupa o espellismo
da igualdade, a percepción de que a desigualdade de xénero é cousa do pasado ou doutros países,
quizais pensando que unha igualdade formal (recoñecida na lei) equivale a unha igualdade
real (efectiva, palpable), cando o certo é que a primeira é fundamental para a segunda pero non a
garante.
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A análise de xénero: Identificación de prácticas, discursos e representacións. A perspectiva de xénero: Mans á obra.
Da teoría de xénero extraemos a análise de xénero e a perspectiva de xénero. A primeira é unha
análise enfocada nun diagnóstico que nos permite ver onde están as mulleres, onde os homes e as relacións
de poder existentes entre eles, sen necesariamente propoñer un cambio aínda que se detectasen relacións de
subordinación. Incluír a perspectiva de xénero en calquera acción ou proxecto significa integrar unha política
de cambio para superar esa relación de subordinación detectada.
Para aplicar ambas as estratexias contamos coas seguintes ferramentas que nos permiten:
- Comprender e desvelar o androcentrismo que se agocha na organización da nosa sociedade a
todos os niveis: económico, social, cultural, educativo…, entendido o androcentrismo como o sistema de pensamento que pon ao home como centro do universo, como referencia e medida de todas as cousas. A linguaxe
onde o neutro é o masculino, a historia que nos chegou escrita por homes e contando os feitos protagonizados
por homes ou unha investigación médica centrada ata non hai moito no corpo masculino, son exemplos claros
nos que se plasma esta visión do mundo.
-Facer visibles as achegas das mulleres, ofrecendo referencias positivas e motivadoras para a
transformación social.
- Descubrir e contrarrestar a división sexual do traballo.
-Analizar e promover a equidade no acceso e control sobre recursos e beneficios, contemplar
as necesidades prácticas e os intereses estratéxicos de mulleres e homes, é dicir, non só acceder ao gozo dos
bens e servizos e atender ás condicións de vida das mulleres, senón tamén ao poder de decisión sobre os bens
e servizos e aspirar a mellorar a súa posición política, social, cultural e económica20; entendendo a condición
como a esfera inmediata da experiencia das mulleres, isto é, o tipo de traballo que realizan, e as súas necesidades cotiás (alimentos, saúde, vivenda, educación, etc.) e a posición como nivel social e económico que se
plasma nas disparidades salariais, na precariedade laboral, na participación en niveis de toma de decisións,
etc.
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-Garantir a participación organizada, crítica, democrática e inclusiva das mulleres, pero
tamén de todas as persoas, como ingrediente fundamental da construción de cidadanía, sen a cal
non podemos falar de desenvolvemento e dereitos humanos.
-Aplicar a estratexia de transversalización ou Mainstreaming que, ao propoñer que
en todos os aspectos de calquera realidade cómpre facer análise de xénero, permitirá non só telo
en conta á hora de planificar, executar ou avaliar calquera paso que demos no noso traballo senón
tamén revisar como as institucións de desenvolvemento e educativas (como calquera outra) poden
estar replicando, no interior das súas estruturas, culturas e modos de relación androcéntricos e non
equitativos.
Todas elas son ferramentas clave para a análise da desigualdade que permitirá xerar estratexias dirixidas a erradicar o sexismo, limitación clara para o desenvolvemento pleno de todas as persoas ao
etiquetalas en función do seu sexo e outorgarlles unha valoración diferente por esta razón.

Que é isto do Patriarcado?
Estas propostas permitirannos tamén desautorizar o Patriarcado, sistema ou organización social de dominación masculina sobre as mulleres que foi adoptando distintas formas ao longo
da historia. E que se basea no xa exposto androcentrismo. Del é interesante facer explícitos os dous
tipos que distingue Alicia Puleo: os patriarcados de coerción, que estipulan por medio de leis
ou normas consuetudinarias que sancionan coa violencia aquilo que está permitido e prohibido
ás mulleres; e os patriarcados de consentimento, nos que se dá a igualdade formal perante a
lei, e que ela define como os occidentais contemporáneos que incitan aos roles sexuais a través de
imaxes atractivas e poderosos mitos vehiculados en gran parte polos medios de comunicación.
Pero hai feminismos, como o da diferenza sexual, que o dan por rematado desde o momento en que
as mulleres xa non o recoñecen, cando o masculino deixou de ser a súa medida. Así, as Mulleres da
Libraría de Milán din respecto ao patriarcado: Descuberto e denunciado por estas, as mulleres xa
non lle dan o seu crédito; como proba diso pódese observar como hoxe as mulleres deciden os seus
destinos, as súas opcións e determinan as súas obrigas21.
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Historia das Mulleres e Feminismos
Aínda que non nos estenderemos nesta cuestión por estar xa tratada como fonte de inspiración, a
historia das mulleres e dos feminismos non é só un contido fundamental senón un dos aspectos máis
satisfactorios da nosa experiencia formativa. Pescudamos na historia buscando referentes femininos: mulleres da antigüidade, de época medieval, relixiosas, artistas, escritoras…. Nelas encontramos unha xenealoxía na que engancharse, afeitas, como mulleres, ao alleo dunha historia puramente masculina. E, ademais, compartimos os nosos achados, vinculamos as persoas que participan nos
cursos cun pasado bastante descoñecido, descubrimos que as mulleres non foron vítimas pasivas
dun sistema que as oprimía senón que se rebelaron, xeraron outras formas de vida á marxe do que
se esperaba delas e deixaron escritas palabras que, séculos despois, soan aínda reveladoras.
A xustiza de falarmos da historia da que non nos falaron e coñecela, é enriquecedor para mulleres e
para homes. Sabermos o que pensaban mulleres doutros tempos e culturas, non só o que escribiron
senón pintaron, crearon, fixeron, é algo realmente gratificante.
Xunto a esta historia das mulleres, tamén entramos en contacto coa historia feminista. Desde o nacemento dun movemento coordinado e unificado pola defensa dos dereitos das mulleres a
fins do século XVIII ata a pluralidade de visións da actualidade. Tamén por unha cuestión de xustiza, de recoñecemento, de facérmonos conscientes de que estamos hoxe onde estamos grazas ás
miles de mulleres que, ao longo de dous séculos, loitaron polo que crían xusto para elas e para as
persoas que as sucedesen.

Que din os homes?
Se ben houbo homes na historia que defenderon os dereitos das mulleres (Poulan de la Barre, John Stuart
Mill, Feixóo, etc.) é agora cando, por primeira vez, comezan a cuestionarse a si mesmos sentíndose non só
observadores dunha inxustiza senón parte do problema e, polo tanto, da solución.
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Así, nos últimos anos, grupos de homes sentáronse a repensar a súa masculinidade desde distintos enfoques. Unhas
perspectivas falan desde o convencemento de que os homes
non se senten sempre gañadores niso da desigualdade de
xénero. Desde aí, están a darlle voltas a como o sistema patriarcal lles impón tamén un modelo ríxido de masculinidade e están pensando que pode resultarlles liberador saírse
dese modelo e buscar outras maneiras de estar no mundo.
Outras perspectivas avogan porque habería que rematar
co patriarcado e coas relacións de poder establecidas por
el fundamentalmente por unha cuestión de dereitos, para
que non haxa unhas persoas (os homes) por riba doutras (as
mulleres). Cuestionándose o seu papel pero por un acto de
xustiza.
Desde estas perspectivas masculinas, propóñense fórmulas
conceptuais que veñen enriquecer a análise e as estratexias.
Unha delas é a dos micromachismos, actitudes masculinas de dominación “suave” ou de “baixísima intensidade”,
formas e modos larvados e negados de abuso e imposición
na vida cotiá22. Son estratexias diarias, sutís, pero permanentes, que van minando a liberdade e a autoestima das
mulleres e que están na base doutras violencias como a psicolóxica, a física, a sexual ou a económica. Aínda que é fácil
facelos visibles na parella heterosexual, non son exclusivos
dela e clasifícanse en coercitivos (desde a forza), encubertos (a través da manipulación) ou de crise (cando son
en resposta a unha perda de poder do home con respecto á
muller). A non participación no doméstico, a imposición da
intimidade, o paternalismo ou o vitimismo son bos exemplos de micromachismos cuxa identificación é fundamental
para poder transformar esas condutas.
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DDHH das Mulleres
O noso marco de dereitos é, fundamentalmente, o marcado polos seguintes instrumentos xurídicos:
Declaración Universal dos Dereitos Humanos (1948), Convención sobre a eliminación
de todas as formas de discriminación contra a muller, CEDAW (1979) e Declaración
e Plataforma de Acción de Beijing (1995). Ademais, contamos tamén coas conferencias das
NNUU sobre as mulleres e os seus documentos finais (México, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi,
1985; a mencionada Beijing, 1995), a Conferencia de Viena (1993) e a Conferencia de Poboación e
Desenvolvemento do Cairo (1994). Tamén están os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio,
ODM, asinados no ano 2000, pero as súas aspiracións no tocante aos dereitos das mulleres son
limitadas en comparación co resto dos nosos documentos de referencia.
Desde que se asina a CEDAW en 1979, como primeiro e principal instrumento xuridicamente vinculable en relación aos dereitos das mulleres, a garantía destes dereitos, que foi a gran preocupación
dos movementos de mulleres e feministas, ten por fin un documento legal no que apoiarse. Vai
ser uns anos máis tarde cando, na Conferencia de Dereitos Humanos celebrada en Viena en 1993,
se afirme por primeira vez que os dereitos humanos da muller e da nena son parte inalienable,
integrante e indivisible dos dereitos humanos universais. E é unha aclaración necesaria porque a
referencia de “ser humano” que se tiña cando se asinou a declaración universal en 1948 era o home.
Así, o concepto de dereitos humanos contén aínda un nesgo que fai que dicir “dereitos humanos das
mulleres” non sexa unha redundancia. Ademais, dereitos específicos, nomeados e recoñecidos como
tales polas mulleres, foron tamén neste tempo os dereitos sexuais e reprodutivos, definidos na Conferencia de Poboación e Desenvolvemento do Cairo de 1994 e, un ano despois, en Beijing.
Este marco, que nos dá unha marxe para a esixibilidade e nos impulsa a organizar accións de mobilización e incidencia cara aos nosos gobernos, promovendo o exercicio dunha cidadanía activa e
comprometida, é fundamental. Pero a existencia destes acordos, 0 feito de que haxa un documento
escrito que comprometa os gobernos a garantir os dereitos, non supón directamente que isto vaia
ser así. Sabemos ben que a igualdade formal é un paso imprescindible, pero sabemos tamén que nos
xogamos a igualdade no mundo real, no día a día, nos intanxibles que non se moven directamente
cando se aproba unha lei, se asina unha resolución de Nacións Unidas ou se xera un compromiso
gobernamental ao respecto.
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Xénero e Desenvolvemento23
Ao establecer a expansión das liberdades e o benestar humano como obxectivo central do desenvolvemento, o paradigma de desenvolvemento humano abre moitas posibilidades para a transformación das relacións de xénero e a mellora da condición das
mulleres, posibilidades que unha visión máis economicista do desenvolvemento non
permite.

América Latina Genera. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

No 1987 o informe “O Noso Futuro Común”24 introducía na axenda do desenvolvemento
un novo concepto sobre o mesmo: aquel que satisfai as necesidades do presente sen comprometer as necesidades de futuras xeracións, é dicir, o que coñecemos como desenvolvemento sostible. Este novo enfoque tiña unha dobre virtualidade pois, por unha banda,
superaba o enfoque desenvolvementista baseado no crecemento económico e establecía
como clara restrición os límites da natureza, e por outra, abría o camiño cara a unha visión centrada no desenvolvemento das persoas e as súas capacidades, é dicir, o desenvolvemento humano, que coñecemos desde 1990.
Un desenvolvemento humano entendido como proceso de ampliación das opcións
das persoas mediante o fortalecemento das súas capacidades25, cuxo vínculo é evidente
coa consecución da ampliación das opcións vitais das persoas que pretende a equidade de xénero. O enfoque de capacidades, desenvolvido por Amartya Sen e Martha
Nussbaum, fronte a teorías máis economicistas do desenvolvemento ou medicións como
o PIB per capita, permítenos analizar a situación e posición de mulleres e homes, ademais de facer visibles todas as normas e valores sociais que os diferencian e que son
raíz da discriminación e subordinación das mulleres, tanto no plano individual como no
colectivo26. Ademais, vinculando as propostas do desenvolvemento humano coa economía feminista encontramos reflexións como a de Idoye Zabala: Se é certo que o centro
está no ser humano, tamén o está o seu coidado e mantemento, polo que se debe valorar
este traballo e pór a disposición das persoas que o realizan os recursos necesarios para
facelo de maneira que non se castigue, como sucede actualmente, as mulleres27.
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Xa desde a primeira Conferencia Internacional da Muller das Nacións Unidas celebrada en 1975, coa que se
daba inicio a chamada Década da Muller, víñase constatando o fracaso das súas políticas de desenvolvemento, non só no que tiña que ver coa promoción do mesmo, senón especificamente coa mellora nas condicións de
vida das mulleres. A conciencia de que as políticas de desenvolvemento non eran neutras, é dicir, indiferentes
ao xénero, senón que podían mesmo contribuír a agravar a desigualdade entre homes e mulleres, foi o punto
de partida dunha serie de propostas das que aprendemos moito, tanto dos seus acertos como dos seus desacertos. Propostas que convén rescatar desde os seus inicios, incluso indo máis atrás da primeira Conferencia,
para asegurármonos a superación de modelos que non resultaron beneficiosos.
Cando trala II Guerra Mundial comeza a desenvolverse a cooperación internacional como xeito de previr futuros conflitos, a invisibilidade das mulleres era total. Pronto, nos anos 50-60, comezouse a velas unicamente
como nais e, ademais, vítimas necesitadas de axuda, o que se denominou enfoque do benestar. A partir dos
70, no marco do feminismo da terceira onda, as mulleres adquiriron protagonismo, comezando a esixirse a
igualdade de oportunidades e a independencia económica. É o momento tamén (especialmente nos anos 80
aínda que dura ata hoxe en día) no que se busca a eficiencia no traballo con mulleres: a súa flexibilidade, ao
estaren nos tres ámbitos da vida: produtivo, reprodutivo e comunitario, facíaas imprescindibles para o desenvolvemento. Os proxectos produtivos son os protagonistas desta formulación que se concreta no chamado
enfoque de Muller en Desenvolvemento (MED).
Por último, a partir do desenvolvemento do concepto de xénero nos 80 e a celebración da Conferencia de
Beijing, impúlsase o enfoque de Xénero en Desenvolvemento (XED). Desde unha visión máis plural
e intercultural, introduce a análise da desigualdade de poder incluíndo, polo tanto, os homes, e formula as
estratexias do empoderamento e o mainstreaming, comezando a falar doutros factores que conflúen coa desigualdade de xénero como son a procedencia cultural, a idade, as distintas capacidades ou a opción sexual.
Na última década e a partir dos acordos dos sucesivos cumes sobre o desenvolvemento –a Declaración do
Milenio (2000), o Consenso de Monterrey (2002), a Declaración de París (2005) ou a Axenda para a Acción
de Acra (2008)-, desenvolveuse o que coñecemos como “axenda do desenvolvemento” e definíronse as liñas
dunha profunda reestruturación das políticas de Axuda Oficial ao Desenvolvemento, dando lugar a unha
“nova arquitectura da axuda” que persegue sobre todo unha maior eficacia. O traballo pola equidade de xénero neste contexto orientouse á incidencia política, tratando de incorporar as propostas do enfoque XED a
esta nova arquitectura e recordando os compromisos asinados no marco dos Dereitos Humanos das mulleres
como a CEDAW ou a Plataforma de Acción de Beijing.
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Tomando todas as precaucións necesarias ante as novas modalidades da axuda, que non incorporan
un axeitado enfoque de xénero, e as perdas que se están a dar en participación das mulleres ou en financiamento dos seus proxectos, temos que tentar aproveitar as oportunidades que poidan presentar os principios operativos que propón a Declaración de París sobre eficacia da axuda: aliñamento,
apropiación, harmonización, xestión por resultados e mutua responsabilidade, ademais de promover o empoderamento das mulleres nestes procesos de financiamento e estar vixiantes a como esta
focalización no técnico pode desdebuxar a forza política da loita pola equidade de xénero.
Nesta liña, non esquecemos que a pesar de que hoxe en día a relación entre enfoque de xénero e desenvolvemento humano e sostible é algo asumido polo mundo do desenvolvemento, hai que manterse alerta ante a posibilidade de que todo quede no discurso e isto non teña unha incorporación real
e transformadora. Esta evaporación pode baleirar de significado as palabras, ideas e propostas…,
facerlles perder valor e non avanzar cara aos resultados esperados. En suma, despolitizar a equidade
de xénero. Ou que esta sexa un medio ou instrumento para o desenvolvemento.

Que desenvolvemento? Tempo e espazos para a Vida.
Unha das grandes contribucións teóricas dos feminismos dos últimos anos foi a de facer visible o
traballo de coidados, realizado habitualmente polas mulleres a causa da anteriormente exposta
división sexual de traballo, e que quedaba escondido na órbita do privado. Ademais de facelo visible, tamén se puxo en valor, demostrando que non só é importante para o desenvolvemento diario
da vida, senón que é fundamental para a sostibilidade da mesma. Por último, formulouse a idea da
corresponsabilidade nos coidados. Por unha banda, entre mulleres e homes no interior dos fogares,
por outra atendendo ao papel que tamén teñen, como responsables e beneficiarios destes traballos,
tanto o Estado como as empresas ou as comunidades nas que se insiren as persoas.
A crise dos coidados, nomeada no contexto das múltiples crises nas que se viu envolto o planeta
nos últimos anos, aínda que se evidenciase que non eran crises novas para gran parte dos países do
mundo, saca á luz as incoherencias dun modelo de desenvolvemento inhumano e insostible. O feito
de que as mulleres estean incorporadas ao mundo do traballo remunerado máis que en ningunha
outra época da historia (aínda que traballar, mesmo de xeito remunerado, sempre o fixeron), supón
que todo ese traballo que garantía o coidado das persoas quedase relegado, ocupado por outras mu-
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lleres (familiares ou contratadas, xeralmente chegadas doutros países, que á súa vez delegan o coidado
dos seus familiares noutra muller –é o fenómeno chamado cadeas globais de coidados-), ou directamente
abandonado. Isto lévanos á reflexión de en que sociedade vivimos cando o máis básico, a xeración e o sostemento da vida, quedou relegado a un último nivel de valoración e recoñecemento.
Entre as propostas xurdidas ante esta evidencia, recollemos a impulsada desde o Ecofeminismo, movemento que xurde das sinerxias entre o ecoloxismo e o feminismo. Desde aí propónsenos un modelo
de desenvolvemento que cuestiona a centralidade do mercado nas nosas sociedades e propón unha alternativa na que a vida e o seu coidado (tanto das persoas como do planeta do que formamos parte) se
convertan no valor central das nosas sociedades, facendo xirar arredor dela o resto das cousas. Xeraríase
así un desenvolvemento baseado na ética do coidado e a relación que esta ten coa construción da paz, a
sostibilidade ambiental, a inclusión social e o pleno gozo dos dereitos humanos de todas as persoas.
Esta énfase na ética do coidado non supón, por certo, un afastamento da ética da xustiza. En palabras
de Victoria Camps, pensar eticamente é pensar nos demais. Se queremos que ese pensamento sexa unha
práctica, debe traducirse en medidas de xustiza e actitudes de coidado. Ambas as cousas son imprescindibles. O único que fai a ética do coidado é chamar a atención sobre o esquecemento do coidado como
prescrición ética básica.

A fenda de xénero.
Para entender a fenda de xénero, esa distancia que separa a posición e condición dos homes e as mulleres
no mundo, cómpre contar con datos reais e actualizados. Sen pretender perdernos en referencias que
poidan chegar a resultar frías ou afastadas, hai cifras que causan impacto e removen por dentro, informacións que axudan a decatarse das desigualdades reais entre mulleres e homes no mundo. Datos sobre
educación, participación política nos gobernos, acceso á saúde, violencia… falan dunha realidade que
debe, e merece, ser difundida. Na Xustificación de Os pinceis de Artemisia recollemos algunhas destas
informacións.
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Xénero e Educación28
Aspiro, señores, a que recoñezades que a
muller ten destino propio; que os seus primeiros deberes naturais son para consigo
mesma, non relativos e dependentes da
entidade moral da familia que no seu día
podía constituír ou non constituír; que a
súa felicidade e dignidade persoal ten que
ser o fin esencial da súa cultura, e que por
consecuencia deste xeito de ser muller, está
investida do mesmo dereito á educación có
home, entendéndose a palabra educación
no sentido máis amplo de cantos poidan
atribuírselle”.
Este texto, escrito e lido por Emilia Pardo
Bazán (1852-1921) no congreso pedagóxico
de 1892, ilustra a primeira gran demanda
con respecto á educación das mulleres:
o recoñecemento do seu dereito ao acceso
á educación. Demanda que viña de antigo
e que foi unha das bandeiras do primeiro
feminismo.
Así, a nosa historia, a historia de como,
no contexto español e unha vez recoñecido este dereito das mulleres, camiñamos
da escola segregada á escola coeducativa,
aínda non moi desenvolvida, é un contido
fundamental nas nosas actividades de formacións. É un percorrido que vai desde ese
primeiro acceso á educación que se produ-

ce de maneira segregada, cuns obxectivos
e contidos moi diferentes para elas e para
eles, pasando pola educación mixta, onde
se comparten espazos pero os obxectivos e
contidos aos que se dan prioridade son os
anteriormente considerados masculinos,
e onde se colan moitos estereotipos e condicionamentos para rapazas e rapaces ata
chegar, finalmente, á coeducación.
A coeducación entendémola como un
modelo educativo que, partindo da necesidade de convivir e pór en relación e promover o respecto, a colaboración e a solidariedade entre mulleres e homes, propón
que todas as persoas sexan formadas nun
sistema de valores, comportamentos, normas e expectativas, que non estea xerarquizado en función do sexo e, á vez, educalas
valorando as súas diferenzas individuais e
calidades persoais.
Preferimos falar de coeducación no canto
de Educación para a Igualdade pois,
desde esta, corremos o perigo de anular as
diversidades para favorecer persoas “neutras” como consecuencia dunha busca da
igualdade de oportunidades e da liberación
dos estereotipos.
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Autorretrato
como alegoría
da pintura
Artemisia Gentileschi
c.1630.
Kensington Palace, Londres

Ademais do estudo teórico da historia da educación no noso Estado e da proposta coeducativa, parécenos
fundamental propor a revisión das propias prácticas educativas, no caso das e dos profesionais con que traballamos, a través da análise do currículo explícito e o currículo oculto. O currículo explícito como conxunto
de coñecementos ensinados e aprendidos que se deben adquirir ao longo dun período académico e que está
regrado, é prescritivo e planifícase. E o currículo oculto, todo aquilo que se aprende sen que as persoas que
participan no proceso educativo sexan conscientes nin da súa transmisión nin dos seus efectos, e que non está
planificado nin regrado. Ambos os dous son ámbitos fundamentais de análise pero o segundo é o máis significativo pola dificultade de velo e polo impacto que teñen no alumnado estas normas, actitudes, expectativas,
crenzas e prácticas que se desenvolven no día a día dun centro educativo.

“No senso máis amplo da palabra, o ensino é un acto político: unha persoa
escolle, pola razón que for, ensinar valores, ideas, supostos e anacos de información. Se todas estas opcións constitúen un patrón que exclúe a metade da
raza humana, isto é un acto político que non se pode deixar de percibir. Omitir
totalmente ás mulleres é un acto de afirmación política, incorporar as mulleres como obxecto de humor é outro. Incluír as mulleres con visión e seriedade
prestando atención a unha perspectiva de grupo ata entón subordinado é,
simplemente, outro tipo de acto político.”
Florence Howe

f

Linguaxe inclusiva
É coñecido que a linguaxe é a expresión do noso pensamento, que lle dá forma. Analizarmos e
modificarmos esta linguaxe é, polo tanto, clave para cambiarmos o pensamento e a representación
simbólica do que queremos poñer no mundo. Se a linguaxe é unha convención social, podemos
convir modificala. Porque... Quen decide que significa cada cousa e cal é o uso correcto da linguaxe?
Estamos, de novo, ante unha cuestión de poder?
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“Cando eu uso unha palabra –dixo Roncho Rechoncho nun ton finchado de
abondo-- quere dicir xustamente o que eu escollo que signifique... nin máis
nin menos.
--A cuestión é--dixo Alicia-- se vostede é capaz de facer que as palabras teñan tantos significados diferentes.
--A cuestión é–dixo Roncho Rechoncho – quen vai ser o amo... iso é todo”.
Lewis Carroll, Do outro lado do espello e o que Alicia atopou aló.

A importancia práctica, simbólica e política do uso dunha linguaxe inclusiva é, con todas as resistencias que produce e o descrédito á que foi sometida por algúns sectores da sociedade, unha evidencia
para as persoas que nos dedicamos á formación en equidade de xénero.
Citamos, para comezar, este exemplo contundente de Victoria Sau29.
Unha nena pregúntalle á súa profesora:
-Señora mestra, como se forma o feminino?
-Partindo do masculino: o “o” final substitúese por un “a”
-Señora mestra, e o masculino como se forma?
-O masculino non se forma, existe.
Ademais da claridade coa que exemplos como o anterior nos falan do androcentrismo na linguaxe,
hai dous argumentos que son significativos. Por unha banda, o da confusión. Unha alumna da universidade ve un cartel que convoca a un exame aos alumnos e non ten dúbida que ela tamén terá
que se presentar a el. A mesma alumna, na mesma universidade, ve un cartel na cafetería que pon
que se buscan compañeiros de piso, e aí xa non o terá tan claro. Esa confusión que xeran, ás veces,
os supostos neutros, vívena constantemente as mulleres.
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O outro argumento é o explicitamente político: ter presentes as mulleres na linguaxe como opción persoal.
Facer visibles, explícitas as mulleres no mundo, non só porque é unha realidade que son e están nel senón
porque nos interesa que esa presenza quede clara e nunca máis sexa invisibilizada. Por recoñecemento e por
intención.
Pedagoxicamente, é estratéxico non comezar por este tema. É o xerador de resistencias por excelencia. Ten
sentido traballalo despois de presentar o androcentrismo e facelo dando pautas e xerando alternativas. Por
exemplo, ante os tres principais trazos sexistas da linguaxe, propoñer solucións:

Ante o masculino xenérico:
-Usar termos neutrais ou colectivos: “nenez”
-Nomear os dous sexos por igual: “as nenas e os nenos”, ”as e os nenos”
-Empregar abreviaturas: “nenas/os”, nenos(as), nen@s

Ante a orde de prelación:
-Usar colectivos, neutros
-Alternar a orde dos xéneros: “nenas e nenos”, “nenos e nenas”
-Non amosar relacións de dominación: “Carlos e a súa esposa”

Ante o uso asimétrico de nomes, apelidos, tratamentos e cargos:
-Non debería usarse o señorita
-Todos os oficios ou carreiras poden nomearse de xeito colectivo ou co seu respectivo
xénero: enxeñería, enxeñeira...
Aínda que tanta resistencia a un uso non sexista da lingua está a nos falar da importancia radical que ten,
temos que seguir buscando estratexias para que esta linguaxe inclusiva non constitúa unha dificultade na
comunicación, pois a finalidade é xusto a contraria.
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É normal que sexa duro cuestionarse a forma de falar, pois é parte da nosa identidade.
Pero, desde o convencemento do valor político e simbólico do emprego dunha linguaxe
non sexista, desde a constatación de que o
mundo que queremos témolo que nomear, e
o recoñecemento de que o que non se nomea
non existe, é un ámbito a traballar, negociar
e reformularse cada día. Facermos política,
tamén, coa nosa maneira de falar.

E aínda hai máis
Os contidos cos que traballar poden ser moitos máis. Eliximos os que son máis nosos, os
que podemos sistematizar con máis autoridade. Pero non queremos deixar de salientar outros tamén radicalmente importantes
para provocar cambios: os mitos do amor romántico, a familia e as relacións de parella,
as violencias contra as mulleres, as políticas
públicas e as medidas de acción positiva, a
autonomía e o dereito ao corpo ou as identidades e opcións sexuais, entre outros.
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“Atreveríame a aventurar que Anónimo, que tantos poemas escribiu sen asinalos,
era a miúdo unha muller”.
Virginia Woolf

as miñas notas

4.2 Compartindo Técnicas
Neste apartado queremos socializar algunhas das nosas técnicas favoritas. Están orientadas, fundamentalmente, a adolescentes e persoas adultas, son de carácter lúdico, ameno, participativo e gústannos porque
as empregamos moitas veces e a nosa experiencia dinos que funcionan. Con esta confianza, queremos
compartilas.
Seleccionamos 20, que agrupamos por temas e relacionamos coa proposta de contidos e estratexias que
facemos nos outros dous apartados. Están en formato de fichas para que sexa fácil seleccionalas e utilizalas
en función dos obxectivos que nos propoñamos en cada acción formativa.

Presentación

Vamos airear os trapos limpos!!
Chámome e identifícome con…

a

Teoría de Xénero, Teoría Feminista
Extraterrestres
Xoán e Xoana
Debuxándonos
Cempés humano
Luns antes de almorzar
Mulleres e patriarcado
Homes e patriarcado
Corazón
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b

Historia das Mulleres e Feminismos

c

DDHH das Mulleres
O dicionario
Exposición itinerante
O baile das citas

d

Xénero e Desenvolvemento
Deliberando sobre os enfoques de desenvolvemento
Condición-posición

e

Xénero e Educación
Os laboratorios
Cara á coeducación
Posicionómetro

f

Linguaxe inclusiva
Cada pardal co seu igual
Non é tan difícil…
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20/30
Contido: Presentación
min
Nome: Vamos airear os trapos limpos!!
Públicos: Adolescentes e persoas adultas
Materiais: Folios ou cartolinas de cores, rotuladores ou lapis, corda e pinzas para ten- Tempo
der a roupa

Obxectivos:
Coñecerse, crear aproximación e afinidade entre as persoas que integran o grupo.
Visualizar aspectos que están relacionados co espazo doméstico.
Introducirse nos contidos que se van traballar durante a sesión.
Decorar a aula.

Desenvolvemento:
Poñemos unha corda na aula a modo de tendal. Trátase de que a xente debuxe unha peza de vestir
que lle guste ou coa que se identifique e saia a tendela, apropiándose así do espazo, e explique o
porqué desa elección. Tamén deberá contar ao resto do grupo algo que lle guste de ser home/muller e, se así o desexa, pode dicirlle ao resto algunha cousa que descoñezan da súa personalidade
(especialmente se é un grupo que se coñecía previamente) ou calquera outro detalle que queira dar
a coñecer.

Trucos

As preguntas que se van realizar pódense modificar en función da confianza do grupo.
Ademais de que provoca unha reacción informal e unha intervención relaxada, a aula pode quedar
decorada e adoptar un ambiente máis acolledor. O tendal acompañaranos todo o obradoiro.
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Contido: Presentación
Nome: Chámome e identifícome con…
Públicos: Adolescentes e persoas adultas
Materiais: Non fai falla ningún material

15/20
min

Tempo
(segundo o
número de
persoas)

Obxectivos:
Coñecerse, crear aproximación e afinidade entre as persoas que integran o grupo.
Visualizar a importancia dos efectos da defensa e promoción dos dereitos humanos das mulleres.
Introducirse nos contidos que se van traballar durante a sesión.

Desenvolvemento:
Pedimos a cada persoa do grupo que se presente e conte con que persoas ou acontecementos se
identifica ou considera importantes na defensa e promoción dos dereitos humanos das mulleres e
que explique brevemente o porqué. Poden ser feitos próximos, membros da súa propia familia que
xerasen e fosen protagonistas de cambios nas vidas de mulleres e homes dos seus círculos inmediatos ou na súa propia, un acontecemento que espertou o seu interese ou que lle fixo cuestionarse
este tema, etc.

Trucos

Esperta moito interese no grupo por coñecer ao resto e escoitarse mutuamente. Ás veces, axuda a
romper o xeo que comece a falar a persoa facilitadora.
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Contido: TEORÍA DE XÉNERO/TEORÍA FEMINISTA (sexo-xénero, roles, estereotipos)
Nome: Extraterrestres
Públicos: Adolescentes e persoas adultas
Materiais: Papelógrafo ou encerado, tarxetas de dúas cores (opcional), dous carteis

45/60
min

Tempo

que poñan HOME, MULLER ou dúas imaxes que os/as representen

Obxectivos:
Identificar as características consideradas como femininas ou como masculinas e discutir ata que
punto son naturais ou culturais.
Crear conciencia sobre estereotipos femininos e masculinos.
Reflexionar sobre as relacións feminino-masculino.
Visualizar os efectos que teñen os estereotipos, decorar a aula.

Desenvolvemento:
Explicamos ao grupo que a persoa ou persoas que facilitamos a sesión somos extraterrestres. Vimos de aterrar na
Terra e contáronnos que, aínda que existen máis opcións, a maior parte da xente neste planeta considérase muller ou
home. Así, pediremos ao grupo ou clase a súa axuda para que, conxuntamente, trate de nos aclarar está diferenciación
explicando cales son as características do “feminino” e do “masculino”.
No papelógrafo ou encerado debuxaremos dúas columnas: unha para “o relacionado coas mulleres” outra para “o
relacionado cos homes” (cada columna irá encabezada polo cartel ou pola imaxe que se decidiu previamente). Preguntarémoslles por características, formas de ser, lugares onde podamos atopar máis homes ou máis mulleres, etc., e
irémolo anotando.
Rematadas as listas, para confirmarmos que o grupo nos dixo a verdade, intercambiaremos as imaxes, poñendo a da
muller onde estaba a do home e viceversa. Entón invítaselles a reflexionar e a repensar, unha a unha, as características que se inverteron ao cambiarmos as fotografías. Preguntaremos, fronte ás columnas intercambiadas, que características non corresponden aos homes e cales non corresponden ás mulleres, sinalándoas cun círculo.
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Podemos facer a mesma técnica pero pedindo que escriban unha característica para os homes e outra para as mulleres nunha tarxeta ou nota adhesiva.
Se saen estereotipos moi parecidos, dánselles máis tarxetas.
En ambos os casos, concluímos o exercicio mostrando que só as características biolóxicas (o sexo) son naturais e que o resto das características atribuídas son construcións culturais facilmente intercambiables (xénero). O/A
extraterrestre agradecerá todo o que aprendeu e pode ser un bo momento
para profundar, a través dunha explicación, sobre estes e outros conceptos
da teoría de xénero.

Trucos

Sempre hai alguén que non quere entrar no tema dos estereotipos por considerar que homes e mulleres somos iguais
e que non é capaz de ver esas diferenzas. Para iso hai que darlle
un enfoque claramente lúdico e dicir que falamos dos estereotipos habituais,
aínda que non pensemos que sempre son certos.
Tamén poderán xurdir diverxencias. O grupo terá que acadar acordos para
ir atribuíndo as características a unha ou outra columna. O exercicio sempre
será dialogado e pactado pero é conveniente permitir a discusión necesaria.
Convén expor como, desde a teoría Queer e o movemento Trans, se puxo sobre a mesa que non só somos mulleres e homes senón que moitas persoas,
superando este binarismo, non se identifican con ningún dos dous sexos. O
mellor desta técnica é que se aprende xogando, a diferenza conceptual sexoxénero queda nítida e saen todos os estereotipos.
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Contido: TEORÍA DE XÉNERO/TEORÍA FEMINISTA (sexo-xénero, roles, estereotipos)

Nome: Xoán e Xoana
Públicos: Adolescentes e persoas adultas
Materiais: Encerado, xices e un obxecto que lanzarse

30/60
min

Tempo

Obxectivos:
Facer visibles os estereotipos e prexuízos (os máis obvios e os máis sutís) arredor das mulleres e os homes,
facer visible o ideario colectivo arredor do feminino e o masculino.
Variante 2: Se se fai baixo o suposto de que Xoán e/ou Xoana nacen en países do Sur, tamén se traballa este
mesmo imaxinario colectivo respecto a persoas doutros países.

Desenvolvemento:
Dividimos o encerado en 2 partes. Na primeira parte poñemos como título “Xoana” (a outra déixase en branco) e pedimos ás persoas do grupo que vaian construíndo de xeito colectivo a vida de Xoana, desde que nace ata que morre. Para
iso, utilizarán un obxecto que se irá lanzando, a persoa que o recibe ten que dicir algo da vida de Xoana e pasalo, así
sucesivamente ata que todo o mundo participe. Unha vez que se rematou a vida de Xoana, ponse como título no outro
lado do encerado “Xoán” e faise o mesmo coa súa vida.
Finalizada a construción colectiva de ambas as vidas, exponse ao grupo se ven diferenzas entre elas e, de ser así, por
qué cren que se dan. Das observacións do grupo e das propias da persoa dinamizadora vanse extraendo conceptos máis
globais sobre xénero e desenvolvemento (como concibimos as mulleres e os homes, como nos imaxinamos que son as
súas vidas e as decisións que toman, como os/as nomeamos, que tipos de verbos e conxugacións utilizamos...).

É unha dinámica moi lúdica que non adoita espertar resistencias durante a súa realización (aínda
Trucos
que si na análise da mesma). Ao ser unha construción colectiva, as barreiras rompen máis facilmente e os estereotipos fanse máis visibles. A análise non se circunscribe a un ámbito concreto, pode ir desde a conxugación dos verbos (diferente cando se fala de Xoán e de Xoana), ata os roles e estereotipos máis
tradicionais e visibles.
Ás veces o grupo ten dificultades para arrincar coa construción da historia pero tras un par de exemplos non hai problema.
Na análise posterior poden poñerse en dúbida as formulacións presentadas (tanto arredor do xénero como do desenvolvemento), aludindo á orde arbitraria das historias ou á construción colectiva.
É importante non avisar ao principio da técnica que se vai facer a vida de ambas persoas.
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Contenido:
PTEORÍA
DE GÉNERO/TEORÍA
FEMINISTA
(sexo-género,
roles,
Contido:
TEORÍA
DE XÉNERO/TEORÍA
FEMINISTA
(corpo, potencialidades,

a

estereotipos).
sexo-xénero)
Nombre:
Juan Debuxándonos
Juana
Nome:
Públicos:
Adolescentes
y personas
adultasadultas
.
Públicos: Adolescentes
e persoas

Materiais: Anacos grandes de papel e rotuladores
Materiales: Pizarra, tizas y un objeto que lanzarse.

45/60
min

Tempo

Obxectivos:
Recoñecer as posibilidades infinitas que todos os corpos teñen

Desenvolvemento:
En función do número de persoas, facemos 2 ou 3 grupos. O ideal é separalos por sexo pero, xeralmente, son moitas máis as mulleres que participan nestes cursos e isto resulta difícil. Indícaselles
que debuxen un corpo de muller (se é posible o grupo de mulleres) e un corpo de home (se é posible
o grupo de homes). Despois, poden ir pondo todo o que se lles ocorra respecto das posibilidades de
sentir ou de facer que teñen estes corpos. Unha vez rematado o debuxo, podemos ver como representaron as partes físicas (xeralmente cústanlles máis), que tipo de cuestións incluíron, como se sentiron. Se é un grupo de iniciación pódeselles aclarar a diferenza sexo-xénero e a idea dos estereotipos
e roles pero a técnica tamén permite recoñecer todas as posibilidades que temos as persoas, tanto
homes como mulleres.

Trucos

Se a un grupo de mulleres ou mixto lle toca debuxar o corpo de home (ou viceversa), pode resultarlles
algo menos estimulante, polo que a persoa facilitadora deberá estar animándolles. De todos os xeitos,
en xeral é un exercicio liberador pois permite pensar en todas as posibilidades que un corpo de muller ou de home ten e, aínda que de entrada lles pode custar pórse a debuxar, terminan gozando con
el.
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0

Contido: TEORÍA DE XÉNERO/TEORÍA FEMINISTA (corpo, relacións de xénero)
Nome: Cempés humano
Públicos: Adolescentes
Materiais: Ningún

a

10
min

Tempo

Obxectivos:
Reflexionarmos sobre a influencia das aprendizaxes de xénero no xeito de relacionármonos e achegármonos ao outro sexo.
Decatármonos de como unhas e outros percibimos as barreiras existentes para comunicármonos con persoas do outro sexo, e analizarmos as posibles causas.

Desenvolvemento:
Poñémonos en círculo coas mans nos ombreiros da persoa que está diante. A nosa cadeira vai ser a persoa de atrás.
Reducimos o círculo ata estar moi preto. É conveniente que no círculo se alternen mozas e mozos. Isto non vai ocorrer
de xeito natural así que, con respecto e observando as reaccións, a persoa que dinamiza o xogo pode tentar promovelo.
Esta redistribución é importante que se faga antes de explicarmos o obxectivo do xogo para non xerarmos maiores
resistencias.
No tempo 1 dóbranse os xeonllos; no tempo 2, sentámonos nos xeonllos da persoa de atrás. Logo, coas mans libres, intentamos andar, esquerda, dereita… a ver se somos quen de dar unha volta!!!
Unha vez realizado, reflexionamos. Custounos facelo? Como nos sentimos no contacto coa outra persoa? E se fose moza/
mozo? Cal foi a nosa primeira reacción? A partir das súas reflexións, podemos introducir algúns conceptos da teoría
de xénero.

Trucos
Ao comezo, vense claramente as reaccións diferenciadas
de mulleres e homes ante a idea do contacto físico. As
mulleres xeralmente percíbeno como unha situación de
vergoña e “ameaza” e os homes moitas veces veno como
unha situación de broma e “oportunidade” ou simplemente de indiferenza (ambas as reaccións pódennos falar de
poder). Estas reaccións vense tanto na linguaxe corporal
como verbal.
Precisamente, polas diversas maneiras de afrontar un
contacto físico, non se debe animar a ninguén a facer a
actividade se non quere. Haberá algunha persoa, normal-
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mente muller, que non queira participar.
Non pasa nada, é un feito significativo que
servirá para a posterior reflexión en grupo.
Apártase do grupo e observa.
Esta técnica só se debe utilizar en grupos que se coñecen.
Pode ocorrer que, aínda sendo un grupo coñecido, existan
relacións de poder moi desiguais entre elas e eles. Ou condicionamentos culturais. Neste caso, non sería apropiado
facela. É moi útil para rompermos cun momento de canseira, baixo nivel de atención, á volta dun descanso, etc…

a

Contido: TEORÍA DE XÉNERO/TEORÍA FEMINISTA (división sexual do
traballo/triplo rol)
Nome: Luns antes de almorzar
Públicos: Persoas adultas
Materiais: Papelógrafo con rotuladores ou encerado

A partir de
30
min

Tempo

Obxectivos:
Comprender a división sexual do traballo.
Descubrir as distintas valoracións que unhas e outras actividades teñen na nosa sociedade (en función de se se ven ou se se pagan).
Recoñecer o triplo rol das mulleres.

Desenvolvemento:
Coa canción dos Pallasos
(Lunes antes de almorzar...)
pídeselles que vaian dicindo
tarefas dos tres tipos (produtivo, reprodutivo e comunitario, cuxa diferenza explicaremos previamente), e
que as vaian introducindo na
canción. Con cada unha, vaise analizando de que tipo de
traballo se trata, quen o fai, se
é visible, se se paga e onde se
realiza. O cadro onde iremos
anotando as respostas será
algo como isto:

Vese ou
non se ve
Traballo
reprodutivo

Mulleres
máis cós
homes

Traballo
produtivo

Mulleres,
pero máis os
homes

Págase ou
non se paga

Lugar
onde se
realiza

rúa

Traballo
comunitario

Mulleres e
homes
rúa

Trucos
A persoa facilitadora pode animar o grupo dando exemplos como: pasar o ferro,
coidar, segar, cociñar, vender, facer voluntariado, etc.

69

0

a

Contido: TEORÍA DE XÉNERO/TEORÍA FEMINISTA (desigualdade,
patriarcado, estereotipos)

Nome: Mulleres e patriarcado
Públicos: Persoas adultas
Materiais: Papelógrafo, rotuladores, cinta adhesiva

20/30
min

Tempo

Obxectivos:
Facer visibles as desigualdades que prexudican as mulleres nas nosas sociedades e que teñen como
orixe o sistema patriarcal.
Coñecer o que é o patriarcado.

Desenvolvemento:
Organizamos 4 ou 5 grupos (segundo o número de persoas participantes), e pídeselles que escriban
nun papelógrafo as discriminacións que observan cara ás mulleres en distintos ámbitos. Cada grupo
encargarase dun: a familia, as igrexas, os centros educativos, o traballo, os medios de comunicación…
(Poden variarse en función do tema que queiramos profundar). Só teñen 5-10 minutos para facelo.
Logo en plenaria cada grupo expón o seu traballo, dando pé ao resto para que fagan comentarios ou
engadan algo máis.
Rematada a presentación, pedímoslle a un home que saia voluntario ao centro. A persoa facilitadora
comezará a andar ao seu redor, mentres vai explicando que no patriarcado suponse que toda a sociedade xira ao redor do masculino, os homes, “os patriarcas”. Expomos a idea do androcentrismo e
damos exemplos como a historia ou a linguaxe.
Para finalizar, teremos preparado (nun papelógrafo ou encerado) un esquema no que aparecen: no
centro unha casa cunha familia, e ao redor globos cos nomes dos temas traballados anteriormente
nos grupos e con frechas que sinalan á casa. Explícase entón que:
+ o que hoxe somos -mulleres e homes- é resultado do que nos transmitiron as nosas nais e os
nosos pais, que á súa vez estiveron influídas/os polas nosas avoas e os nosos avós... E que non se pode
cambiar dun día para outro.
+ que aínda que teñamos moi boa relación coa nosa parella (sexa moza ou mozo, se é que temos),
está a influencia da familia (e ponse un exemplo), as igrexas (outro exemplo)… e así cos diferentes
ámbitos que puxésemos e ata outros que se nos ocorran.
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Trucos

Se nalgún grupo xorde a pregunta: e os homes que?,
aclárase que posteriormente, por medio da técnica “Homes e patriarcado”, verase como ese mesmo sistema
patriarcal tamén ten consecuencias negativas para os
homes. Intentaremos traballar as dúas no mesmo día.
Ademais, se hai tempo dabondo, resulta ameno e divertido que a exposición dos traballos en grupo se faga
coma se fose un programa da radio ou da tele. Este detalle indicaríase despois de que xa teñan escritas as súas
propostas no papelógrafo para evitar que se desvíen do
tema central.
Esta técnica, como tamén a seguinte de “Homes e patriarcado”, é interesante facela o primeiro día porque
permite observar o nivel de sensibilización do que partimos.
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0

Contido: TEORÍA DE XÉNERO/TEORÍA FEMINISTA (desigualdade, patriarcado, este-

a

reotipos).

Nome: Homes e patriarcado
Públicos: Persoas adultas, especialmente dirixida aos homes
Materiais: Papeis tamaño cuartilla (3 por home). Rotuladores (1 por home).

15/20
min

Tempo

Cinta adhesiva. Papelógrafo. Guía coas preguntas

Obxectivos:
Tomar conciencia das consecuencias negativas que o sistema patriarcal ten para os homes.

Desenvolvemento:
Xeralmente, esta dinámica diríxese especificamente aos homes, aos que entregaremos 3 papeis e un rotulador.
Farémoslles unha serie de preguntas que teñen que responder na máxima brevidade posible. Ás compañeiras presentes pídeselles que permitan que os homes contesten primeiro e que posteriormente elas, “intentándose pór no papel
deles”, tamén poderán responder. Tamén se poden facer grupos segregados por sexo.
Formulamos cada pregunta, esperamos a que escriban e despois cada un irá dicindo a súa resposta e explicándoa, mentres a persoa facilitadora as vai pegando á fronte, agrupándoas por tema. As preguntas son:
Cando se sentiron homes de verdade por primeira vez?
Cando se viron obrigados a “actuar como homes de verdade” e non querían?
Cando deixaron de facer algo que querían facer, por medo a que a xente dixese que non eran “homes de verdade”?
De novo sacamos a un voluntario home e explicamos (ou recordamos) o que é o patriarcado, para agora facer fincapé
no que este sistema supón para os homes, en base ás respostas que estarán expostas á fronte: homes protectores, provedores…

Trucos
Xeralmente esta técnica funciona moi ben logo de facer a de “Mulleres e patriarcado”, a anterior.
Poden xurdir cuestións como “eu sentinme home, ser humano, sempre”, polo que é importante quitarlle
un pouco de seriedade á dinámica, poñerlle un chisco de graza, e levar preparados exemplos das respostas que deron
outros grupos…
Pode ser máis estratéxico e, en ocasións, menos incómodo, facela separando mulleres e homes en dous grupos e que
non se atopen ata a reflexión final.
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“Se o pensamento no varre a casa por dentro
non é pensar.”
María Zambrano.

Contido: TEORÍA DE XÉNERO/TEORÍA FEMINISTA (sexismo,

a

androcentrismo)

Nome: Corazón
Públicos: Adolescentes e persoas adultas
Materiais: Fotocopia do texto “Corazón” de Rosa Montero

10
min

Tempo

Objetivos
Entender os conceptos de sexismo e androcentrismo

Desarrollo:
Despois de que expliquemos o que é o androcentrismo e o sexismo, lemos e comentamos este texto en
alto. Con ironía e sentido do humor, Rosa Montero plásmanos con claridade o que é o androcentrismo
e o que é o sexismo. Debatemos sobre el, afondando en ambos os conceptos.

Trucos
Podemos enriquecer o debate con máis exemplos de androcentrismo como o da
medicina, que sempre centrou os seus estudos no corpo masculino. Un caso moi claro é o dos síntomas do infarto. Se preguntamos ao grupo cales son estes síntomas falarannos de: presión intensa no
peito, dor que ascende polo brazo, etc. Pero estes non son os síntomas habituais nas mulleres, senón
os do infarto masculino. Elas senten malestar no peito e no ventre, unha dor máis difusa que adoita
atribuírse a trastornos dixestivos e musculares… A posibilidade de diagnosticar un infarto, xa que
logo, é menor nas mulleres que nos homes posto que os signos de alerta non se recoñecen.
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Corazón

ROSA MONTERO, El País 08/05/2007
Un catedrático de cardioloxía chamado José Abellán dixo que “o que máis protexe ao home de riscos cardiovasculares é o estar casado cunha muller (...) que
non traballe fóra da casa”. É posible; probablemente a muller cociñará comidas
máis sas, e ademais convivir cunha ama de casa é polo xeral un choio inmenso,
porque é como dispor dunha secretaria, unha enfermeira, unha recadeira, unha
doncela, unha administradora, unha contable, unha costureira, unha telefonista, unha confidente, unha recepcionista, unha neneira (se hai nenos), unha veterinaria (se hai mascotas), unha chofer (se hai coche) e así ata liquidar todas
as necesidades imaxinables. Vaia, que che facilita a vida de tal xeito que o teu
nivel de tensión debe de descender moitísimo. Xa digo, pode que sexa certo,
pero isto non quita para que sexa unha observación terriblemente sexista.
E éo porque evidencia unha verdade de pé de banco, a saber, que a pesar do moito que melloraron as cousas, a visión da realidade segue a ser prioritariamente
masculina. Ou o que é o mesmo, o home aínda é a medida do mundo, o normal,
o central, o neutro, mentres que a muller é o outro, o accesorio, o anormal, o
excéntrico. É unha visión nesgada que se aplica a todo. Por exemplo, a esas máquinas que se tragan o ticket á saída dos aparcadoiros. Cantas veces as mulleres
temos que sacar medio corpo pola ventaíña, ou mesmo baixar do coche, para
chegarmos? Están colocadas á medida dun brazo masculino.
En canto á ciencia, aínda hoxe a maioría das investigacións seguen centradas
nos homes. Como ese cardiólogo que só fala do risco nos homes e converte a muller nun elemento secundario máis da saúde viril, como o aceite de oliva.
E que ocorre co corazón feminino? Xa se sabe que, ao emancipárense, as mulleres están a padecer máis ataques coronarios: fuman, beben, teñen máis tensión.
E por que non se estuda se as profesionais cunha noiva ama de casa (ou cun
esposo amo de casa, que tamén os hai) sofren menos infartos? O sexismo é iso:
que nin se che ocorra esta pregunta.
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b

Contido: HISTORIA DAS MULLERES E FEMINISMO/DDHH DAS MULLERES
(definición de feminismo)
Nome: O dicionario

Públicos: Adolescentes e persoas adultas
Materiais: Dicionario, papeis e bolígrafos

c

10
min

Tempo

Obxectivos:
Romper a concepción bastante xeneralizada do feminismo como actitude contraria ao machismo.
Reflexionar sobre o que coñecemos do movemento feminista e os prexuízos que temos.

Desenvolvemento:
É o mesmo formato que o xogo de mesa denominado “O dicionario”. Se somos moitas persoas organizámonos en varios grupos, se non é así pode ser un único grupo. Cada persoa debe escribir nun
papel a definición que crea correcta da palabra feminismo sen que ninguén a vexa. Unha delas terá
un dicionario no que buscará a palabra feminismo e escribirá a definición “oficial”.
Unha vez escrita, dóbrase o papel e déixase no centro. Lense todas as definicións e eliximos a que cremos que é a correcta. Posteriormente vemos as diferentes definicións que saíron en grupo, comparámolas coa do dicionario e debatemos sobre as distintas percepcións sobre o termo. Posteriormente,
pódese falar do movemento feminista e da súa importancia na transformación das relacións entre
mulleres e homes e no avance na garantía dos dereitos das mulleres. Ten moito sentido tamén entregarlles a Carta mundial das mulleres á humanidade da Marcha Mundial das Mulleres.

Trucos

Unha das cuestións que hai que ter en conta son as limitacións que presenta a
definición do dicionario da RAG. Se é posible, utilizarase un dicionario como o
Cumio ou o Xerais. Facilitamos aquí a definición deste último:
Feminismo (do lat. femina, “muller” + suf. –ismo, ou se cadra do fr. féminisme) m. 1. Movemento social a prol da igualdade de dereitos entre homes e mulleres. As súas orixes sitúanse na Revolución
Francesa. A mediados do s. XIX concretouse nas actividades das sufraxistas que reivindicaban o
dereito ao voto feminino. 2. Doutrina na que se basea este movemento.
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c

Contido: HISTORIA DAS MULLERES E FEMINISMO/DDHH DAS MULLERES
Nome: Exposición itinerante
Públicos: Adolescentes e persoas adultas
Materiais: Exposición itinerante (recompilación de fitos históricos, referencias

20/30
min

Tempo

a persoas significativas e instrumentos xurídicos para a defensa e promoción dos
dereitos humanos). Poden estar en papeis de cores e, se é posible, plastificados para que duren bastante
tempo. Papeis e bolígrafos. Tarxetas con preguntas sobre a exposición

Obxectivos:
Coñecer os acontecementos históricos máis destacados na defensa e promoción dos dereitos humanos das
mulleres.
Recoñecer mulleres e homes importantes na defensa e promoción dos dereitos humanos das mulleres.
Achegarse aos instrumentos xurídicos máis destacados na defensa e promoción dos dereitos humanos
das mulleres.

Desenvolvemento:
Colocamos a exposición itinerante nas paredes da aula e invitamos ao grupo a visitala. Antes de comezaren
a visita, dámoslles unha tarxeta onde teñen anotadas unha data dun instrumento xurídico ou unha data
dun acontecemento histórico, e o nome dunha muller ou home relevante pola súa defensa e promoción dos
dereitos humanos das mulleres. E indícaselles que, despois de visitaren a exposición, se paren nos datos que
lles indica a súa tarxeta e anoten a información máis significativa respecto diso.
Se o grupo é moi grande, podemos facer que respondan ás preguntas e expoñan as súas respostas en equipos.
Finalizada a visita, poñen en común o contido das súas tarxetas. Comeza a persoa que ten o acontecemento
histórico máis antigo co obxecto de facer un percorrido polos acontecementos, instrumentos e personaxes
de forma cronolóxica. A persoa facilitadora orienta e complementa con máis información a exposición que
van facendo os e as participantes.
Outra posibilidade é repartir o mesmo cuestionario, onde teñen que anotar aquelas cuestións que nos interese salientar. E a persoa facilitadora fai unha síntese da exposición.

Trucos

Animar ao grupo e enriquecer a información. En xeral a actividade acaba impresionando.
Na maioría das ocasións non coñecen o percorrido da defensa e promoción dos dereitos
humanos das mulleres, espértalles moito interese e en ocasións non entenden como iso non
o aprenderon na escola. Tamén lles sucede cando coñecen mulleres e homes destacados pola súa contribución á defensa e promoción dos dereitos humanos das mulleres.
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c

Contido: HISTORIA DAS MULLERES E FEMINISMO/DDHH DAS MULLERES.
Nome: O baile das citas
Públicos: Adolescentes e persoas adultas
Materiais: Fichas con citas de mulleres e homes célebres relacionadas coa

45/60
min

Tempo

reivindicación histórica da igualdade entre mulleres e homes, canto máis diversas
en orixe e época mellor. Haberá que ter previstas tantas copias de cada ficha como subgrupos
cos que vaiamos traballar na aula. Facilitamos a continuación as que usamos habitualmente.
Lembrade que hai que fotocopialas quitando os nomes e as datas

Obxectivos:
Visualizar a longa traxectoria da loita pola igualdade entre mulleres e homes.
Coñecer mulleres ou grupos de mulleres tan claves na nosa historia como habitualmente descoñecidas.
Ofrecer un achegamento aos feminismos desde unha perspectiva histórica.

Desenvolvemento:

Divídese o grupo en diferentes subgrupos (o ideal é que non sexan de máis de 5 persoas). Repártense
as fichas, as mesmas a cada grupo, e dáselles a instrución de que, lendo as citas, teñen que dar unha
orde cronolóxica e un sentido secuencial ás mesmas, en función de que as consideren máis afastadas e/ou próximas ao momento actual. Non é tan importante que saiban de quen é cada cita, só que
as ordenen cronoloxicamente, cousa que, en xeral, xa lles vai resultar moi complicada. Finalizada
a súa proposta, a persoa facilitadora vailles preguntando cal colocaron como máis antiga e, a partir
de aí, imos vendo se acertaron e explicando quen era cada personaxe ou feito histórico e por que foi
significativo.

A persoa que dinamiza a sesión debe pechar a
actividade facendo un repaso das biografías de
cada unha das mulleres (ou homes) que apareceron nas citas, dando a coñecer as achegas históricas do seu pensamento e/ou activismo político na loita pola igualdade e incluíndo algún dato
máis para dar unha perspectiva máis completa
desta evolución histórica.
É unha técnica na que, traballando dunha forma
entretida e en grupo, se descobren citas históri-
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Trucos

cas que poden animar ás/aos
compoñentes do grupo a ler as
súas obras máis significativas.
Tamén unha das sensacións máis interesantes
que provoca é que, aínda que haxa moitos avances en cando á equidade de xénero, hai demandas
e reflexións feitas desde antigo que aínda non se
resolveron. Esta conclusión xera por unha banda
perplexidade e, por outra, sensación de que isto
pode ser máis profundo do que pensaban.

(...) Eu, que nacín muller, púxenme a reflexionar sobre o meu carácter e a miña conduta; pensei tamén en
numerosas mulleres que tivera ocasión de tratar (…) Propúxenme decidir, en conciencia, se o testemuño
xuntado por tantos homes ilustres podería estar errado. Pero, por máis que tentaba volver sobre todas
estas cousas (…) non podía entender nin admitir como ben fundado o xuízo dos homes sobre a natureza
e conduta das mulleres.”
(Cristina de Pizan, s.XIV)
“Tanto se estendeu a opinión común en vilipendio das mulleres, que apenas admite nelas cousa boa. No
moral éncheas de defectos, e no físico de imperfeccións. Pero onde más forza fai, é na limitación dos seus
entendementos. Por esta razón, despois de defendelas con algunha brevidade sobre outros aspectos,
escribirei de xeito máis longo sobre a súa aptitude para todo xénero de ciencias, e coñecementos sublimes”.
(Benito Feixóo, s. XVIII)
As nais, as fillas e as irmás, representantes da nación, piden ser constituídas en Asemblea Nacional. Considerando que a ignorancia, o esquecemento ou o desprezo dos dereitos da muller son as únicas causas
das desgrazas públicas e da corrupción dos gobernos, resolveron expor nunha solemne declaración os
dereitos naturais, inalienables e sagrados da muller (...)
Art. 1. A muller nace libre e permanece igual ao home en dereitos. As distincións sociais só poder estar
fundadas na utilidade común.
(Declaración dos dereitos da muller e a cidadá, 1791)
“Mantemos que estas verdades son evidentes: que todos os homes e mulleres son creados iguais; que
están dotados polo Creador de certos dereitos inalienables, entre os que figuran a vida, a liberdade e o
empeño da felicidade; que para asegurar estes dereitos son establecidos os gobernos, cuxos poderes derivan do consentimento dos gobernados. Sempre que calquera forma de goberno atente contra eses fins, o
dereito dos pobos que sofren por iso consiste en negarlle a súa lealdade e reclamar a formación dun novo,
cuxas bases asenten nos principios mencionados e cuxos poderes se organicen do xeito que lles pareza
máis apropiado para a súa seguridade e felicidade (...)”
(Declaración de Seneca Falls, 1848)
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“Non aspiro a que as mulleres teñan poder sobre os homes, senón sobre si mesmas.”
(Mary Wollstonecraft, s. XVIII)
“O principio que regula as relacións actuais entre os sexos, a subordinación legal dun sexo ao outro é inxusto
en si mesmo e é actualmente un dos principais obstáculos para o progreso da humanidade.”
(Harriet Taylor e John Stuart Mill, s.XIX)
“O harén das mulleres occidentais é a talla 38”
(Fátima Mernissi, s.XX)
“O sistema é inxusto, está baseado na guerra, no machismo. Ten que haber un pensamento valente, insurxente, intelectual. Temos que facer unha Constitución da Xustiza. Isto é o que hai que discutir, e non falar do veo,
porque senón a cuestión principal se perde”
(Nawal El Sadawi, s. XX)
“(...) Das nosas loitas feministas e as das nosas devanceiras que batallaron en todos os continentes, naceron
novos espazos de liberdade para nós, as nosas fillas, os nosos fillos, para todas as nenas e os nenos que, despois de nós, camiñarán sobre a terra. Estamos a construír un mundo no que a diversidade sexa unha vantaxe
(...). Un mundo no cal reinará a equidade, a solidariedade, a xustiza e a paz. Un mundo que coa nosa forza
somos quen de crear.”
(Marcha Mundial das Mulleres, 2004)
“Acordamos (...) formular e aplicar políticas de Estado que favorezan a responsabilidade compartida equitativamente entre mulleres e homes no ámbito familiar, superando os estereotipos de xénero, recoñecendo
a importancia do coidado e do traballo doméstico para a reprodución económica, e o benestar da sociedade
como unha das formas de superar a división sexual do traballo.”
(Consenso de Quito, 2007)
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Contido: XÉNERO E DESENVOLVEMENTO (evolución enfoques do
MED ao XED)
Nome: Deliberando sobre os enfoques de desenvolvemento

15/20
min

Públicos: Persoas adultas con coñecementos previos de xénero, especialTempo
mente indicada para persoas ligadas ao mundo do desenvolvemento
Materiais: Resumo dos diferentes enfoques, por separado, para entregar a cada grupo.
(Debe preparalos a persoa facilitadora. O resumo da páxina 97 do libro “Xénero e desenvolvemento humano: unha relación imprescindible”, da Campaña Móvete pola Igualdade,
podería servir). Reloxo con agulla dos segundos, a poder ser. Presentación sobre enfoques
e canón proxector (non indispensable)
Obxectivos:
Coñecer e comparar dunha forma teórico-práctica os diferentes enfoques de desenvolvemento relacionados coas mulleres e a equidade de xénero.

Desenvolvemento:
Explicámoslles que imos levar a cabo unha dinámica como a do programa da televisión “59 segundos”. Participaremos en 5 grupos, sendo cada un representante dun dos enfoque de desenvolvemento:
benestar, antipobreza, eficiencia, equidade e empoderamento.
Entregámoslles a copia do resumo para que coñezan o básico do enfoque co que van traballar e poidan
posteriormente defendelo coma se fose o mellor. (Facendo coma se o cresen, independentemente do
que lles toque).
A continuación, comezará a primeira rolda, onde cada grupo en 59 segundos terá que expor as bondades do seu enfoque. A partir de aí as e os representantes de cada grupo, pedindo a vez e en exposicións
dun máximo de 59 segundos, darán argumentos negativos contra o resto de enfoques, aproveitando
para gabar as virtudes do seu.
Cando xa se chegou a unha discusión comparativa rica podemos parar a dinámica e, a través dunha
presentación, facer unha breve exposición de cada enfoque, enriquecéndoa coas achegas que saian
no debate.

É básico traballar o tema de necesidades prácticas e intereses estratéxicos, antes
de desenvolver esta técnica.
Pódese adaptar para traballar infinidade de temas.

Trucos
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Contido: XÉNERO E DESENVOLVEMENTO (condición-posición)
Nome: Condición-posición
Públicos: Persoas adultas
Materiais: Cartolinas que utilizaremos para elaborar as tarxetas (a modo de

d

30
min

Tempo

naipes). Haberá unha parella de tarxetas-naipes e diferentes ámbitos da vida das
persoas (educación, saúde, violencia, economía, política, etc.). De tal xeito que irán por
pares.

Obxectivos:
Introducir e/ou clarificar os conceptos de condición vs. posición, acceso vs. control, necesidades
prácticas vs. intereses estratéxicos, amplamente utilizados na teoría de xénero e desenvolvemento.

Desenvolvemento:
Repartimos unha tarxeta a cada persoa do grupo, e posto que se xoga por parellas deben ser un número par (ou facemos un trío se son impares). A cada tarxeta correspóndelle unha parella. Simulando
o típico xogo infantil de naipes no que existen parellas e hai que atopalas, cada persoa terá que levantarse e atopar a persoa que ten a súa parella de naipe.
A diferenza con respecto aos xogos nos que había que buscar relacións entre obxectos é que neste
caso buscaremos a relación entre afirmacións relativas a un mesmo tema, pero que nuns casos se
refiren á condición e noutros á posición das mulleres.
Outra opción é darlle todas as tarxetas a cada equipo e que, conxuntamente, decidan cales son condición e cales posición.

Trucos
Quen dinamiza a sesión debe facer unha exposición teórica previa a esta dinámica
para clarificar os conceptos de posición e condición, acceso e control, e intereses
estratéxicos e necesidades prácticas. Esta actividade servirá para exemplificar todos estes conceptos
e contribuirá a mellorar o entendemento dos mesmos.
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En cada parella, unha das tarxetas fará referencia á condición das mulleres,
mentres que a outra se referirá á posición. Estas son as frases que utilizamos:
2/3 das persoas analfabetas do mundo son mulleres. 2/3 das e dos menores de
idade non escolarizadas/os son nenas (CONDICIÓN) / Só o 18% das cátedras de
universidade españolas son ocupadas por mulleres, a pesar de que supoñen o
54% do alumnado universitario (POSICIÓN).
358.000 mulleres morren ao ano por problemas relacionados co embarazo e o
parto. Só o 47% dos nacementos contan con atención medica nos países empobrecidos (CONDICIÓN) / Na África subsahariana, moitas mulleres non poden
reclamar ás súas parellas o uso do preservativo nas relacións sexuais, nin evitaren ser obxecto de violacións e abusos sexuais en contextos de violencia… ou
de paz. Cada ano, contáxianse co VIH 2 millóns de mulleres máis que homes
(POSICIÓN).
A contaminación por queima de leña e outros tipos de biomasa, que 2500 millóns
de persoas están obrigadas a empregar no seu fogar como enerxía, mata mulleres de forma desproporcionada xa que elas pasan gran parte da súa vida no interior da casa. (CONDICIÓN) / Non houbo ningunha muller na última reunión da
Organización de Países Exportadores de Petróleo (POSICIÓN).
O 70% das vítimas dos conflitos armados son mulleres e nenas (CONDICIÓN) /
A presenza de mulleres nas mesas de paz e gobernos de reconstrución é case que
nula (POSICIÓN).
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Contido: XÉNERO E EDUCACIÓN
Nome: Os Laboratorios
Públicos: Adolescentes e persoas adultas
Materiais: Cómpre recompilar obxectos, artigos, imaxes, anuncios, xoguetes,

e

45/60
min

Tempo

catálogos… que teñan relación con distintos ámbitos de socialización (fogar, xogo,
traballo, linguaxe, medios de comunicación). Recompílanse 5 ou 6 obxectos por ámbito seleccionado e prepáranse en diferentes paquetes (o ideal é que o propio envoltorio teña algunha relación
co ámbito escolleito)

Obxectivos:
Desenvolver capacidade de análise nos ámbitos de socialización que máis impacto teñen na construción das identidades de xénero.
Identificar as mensaxes subxacentes que nos rodean de cotío.

Desenvolvemento:
Pediremos ao grupo que se divida en pequenos subgrupos e que cada cal seleccione o paquete que a
primeira vista lle pareza máis suxestivo. Terán que descubrir de que ámbito se trata en función dos
obxectos que atopen.
Damos 20 minutos para que analicen o contido de cada paquete, vendo que lles suxire cada obxecto.
Para finalizarmos, cada subgrupo exporá ao resto que cousas atopou no seu paquete, de que ámbito
de socialización cre que se trata e que mensaxes (explícitas e implícitas) atopou dirixidas a homes e
mulleres.

Trucos
Normalmente as mensaxes sempre son as mesmas ou moi parecidas, o cal nos
permite incitarlles a tomar conciencia de que os espazos de socialización reforzan a
diferenciación entre homes e mulleres, atribuíndolles diferentes roles e estereotipos
aos que se asigna, ademais, distinta valoración.
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e

Contido: XÉNERO E EDUCACION (coeducación)
Nome: Cara á coeducación
Públicos: Adolescentes e persoas adultas
Materiais: Círculos feitos con cartolinas nas seguintes cores:
1 círculo azul
1 círculo rosa
2 círculos azuis e rosas (o rosa máis pequeno e concéntrico)
2 círculos morados

30
min

Tempo

Obxectivos:
Coñecer como foi a educación das nenas e dos nenos no noso país, a súa evolución histórica ata chegar á coeducación. Identificar as mensaxes subxacentes que nos rodean a cotío.

Desenvolvemento:
Necesitaremos varias persoas para que vaian saíndo a facer unha representación. Nun primeiro momento só sae un mozo cun círculo azul (só estudaban eles). Despois sae un mozo cun círculo azul e
unha moza cun círculo rosa: os mozos aprenden o mesmo que antes, cousas “masculinas” e as mozas
aprenden cousas “femininas”, por exemplo, coser. Nun terceiro momento ambos os dous teñen un
círculo azul cun círculo concéntrico rosa. É a escola mixta, onde a muller xira ao redor do home, os
coñecementos “femininos” quedan retirados a favor dos “masculinos”. Ao mozo dáselle a entender que
é o centro do mundo e á moza que é para os demais. Pódese representar literalmente: a moza xira ao
redor do mozo e el sobre si mesmo. Finalmente, saen ambos os dous cun círculo morado: escola de
coeducación onde mulleres e homes viran sobre si mesmos e entre os dous interrelacionándose. Moi
bonita a imaxe (pódese representar tamén).

Trucos
A pesar do clarificadora que resulta a representación, convén completar a información cunha presentación algo máis exhaustiva sobre esta evolución e, especialmente,
sobre as propostas coeducativas.
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Contido: XÉNERO E EDUCACION
40
min
Nome: Posicionómetro
Públicos: Persoas adultas, especialmente educadoras e educadores
Materiais: Unha corda ou un xiz (se o pavimento o permite) para distribuír o espazo en dous. Tempo

e

Listaxe con diferentes ítems (en forma de afirmacións) que queremos que sexan obxecto de debate
e/ou postos en cuestión (estes poden proxectarse nun PowerPoint se isto nos facilita a sesión)

Obxectivos:
Analizar a socialización diferencial que se produce na escola. Facer visible o currículo oculto.
Reflexionar sobre a propia práctica educativa. Identificar as mensaxes que nos rodean de cotío.

Desenvolvemento:
Pedimos ao grupo que se poña en fila sobre a liña (será a
liña de partida). A partir dunha serie de afirmacións que
teñan que ver coa educación e desde unha perspectiva de
xénero, pedímoslles que cada cal dea un paso á fronte ou,
pola contra, retroceda un paso, en función do grao de acordo ou desacordo que manifeste coa afirmación en cuestión.
As persoas que manifesten acordo avanzan un paso, as que
estean en desacordo retroceden un paso; tamén poden permanecer na liña as que non o teñan claro. Cada ítem que se
propoña esixe comezar desde a liña de partida. Permítese,
e aléntase, o cambio de posición en calquera momento da
dinámica.
Estas son as frases que utilizamos e que, loxicamente, poden variar:
-A educación segregada significa que nenos e nenas se
educan por separado.

-A escola mixta dá igual educación a nenas e nenos.
-A escola mixta ofrece actualmente ao seu alumnado os coñecementos máis importantes.
-Nos libros de texto aparecen máis homes porque, lamentablemente, a política, a literatura, a arte… foron espazos
aos que as mulleres non puideron acceder.
-Só a través da educación conxunta de nenas e nenos, de
acordo coas súas especificidades, pode acadarse a verdadeira igualdade entre homes e mulleres.
Por cada afirmación, e despois de que as persoas do grupo
manifestasen a súa postura, abriremos un debate posterior
convidando a que polo menos tres persoas que se puxeron
en distinto lugar expliquen ao resto do grupo por que se
mostran a favor, en contra ou non queren
decidirse.

Trucos
Pódeselles dicir tamén que se sitúen a maior ou menor distancia da liña central en función de que teñan un maior ou
menor convencemento do que están a dicir. Dá moito xogo
porque poden ir movéndose segundo vaian cambiando de
opinión, se é que isto sucede.
No debate pode haber quen non comparta ou vexa a mensaxe que intenta dar a formadora ou o formador. Non se
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resolve “sentando cátedra”, posto que se
fala de opinións e son respectables.
As afirmacións descolocan, provocan moito debate e distenden. Ocupar o espazo físico tamén é outro dos atractivos
desta técnica que, por outra banda, pode utilizarse para reflexionar sobre calquera tema e adoita resultar moi atractiva.

f

Contido: LINGUAXE (non) INCLUSIVA
Nome: Cada pardal co seu igual
Públicos: Adolescentes e persoas adultas
Materiais: Unhas tarxetas de cores con refráns galegos, a maioría deles (non
todos) sexistas. As tarxetas partímolas en dúas. Necesitamos un número de
refráns igual á metade de persoas que participan no obradoiro.

30/45
min

Tempo

Obxectivos:
Analizar a linguaxe sexista.
Identificar as características consideradas como femininas ou como masculinas e discutir, ata que
punto, son naturais ou culturais.
Crear conciencia sobre os estereotipos femininos e masculinos.

Desenvolvemento:
Mestúranse todos os anacos das tarxetas e pídeselles que collan un e busquen a persoa que ten a outra
parte do seu refrán.
Unha vez que se atopa, teñen que comentar o refrán que lles tocou. En plenaria, intentamos ir relacionando os refráns cos contidos da teoría de xénero: roles e estereotipos, violencia contra as mulleres,
espazo público, espazo privado, etc.

Trucos
É importante, se engadimos algún refrán do tipo “A quen madruga, Deus axuda” ou
outros non sexistas froito da experiencia colectiva, explicar a trampa que supón crer
que os refráns machistas son resultado da experiencia tamén e que, como os outros, son verdades
demostrables e indiscutibles.
Permite afondar, a continuación, no tema da linguaxe inclusiva e a importancia de modificar a nosa
forma de falar; pódese complementar coa técnica posterior: Non é tan difícil...
Pode utilizarse como técnica de presentación. Aproveitando o momento no que dúas persoas se atopan para unir as dúas partes do refrán, poden presentarse unha á outra e logo compartilo co grupo.
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Contido: LINGUAXE INCLUSIVA
Nome: Non é tan difícil
Públicos: Persoas adultas
Materiais: Papeis e bolígrafos

f

20/30
min

Tiempo

Obxectivos:
Reflexionar sobre a importancia de utilizar unha linguaxe inclusiva ou non sexista dando claves
para facelo.

Desenvolvemento:
Comezamos presentando unha adiviña que serve para introducirmos o tema: Pérez tiña un irmán. O irmán de Pérez morreu. Con todo o home que morreu nunca tivo un
irmán. (Solución: Pérez era unha muller). Tras ela, facemos unha reflexión sobre a importancia de utilizar unha
linguaxe inclusiva (os argumentos están desenvolvidos
na parte de contidos deste material).
A continuación, proporcionámoslles unha serie de frases
escritas en linguaxe sexista, que individualmente ou en
grupo, pero de forma moi rápida, as persoas participantes terán que tentar pasar a linguaxe inclusiva. As frases
poden ser:
-Os homes nacen, crecen, reprodúcense e morren.
-Veu a señorita Doris e a Señora de Martínez.

-Os nómades trasladábanse dun lugar a outro, coas súas
cousas, as súas mulleres, os seus nenos e os seus anciáns.
-Os dereitos do neno.
-Na reunión estiveron os médicos e as enfermeiras.
-A señorita avogado Lucrecia Fernández.
-Chamaron aos mestres e aos pais de familia.
terial está toda esta explicación.
Rematamos facendo mención de 3 dos principais nesgos
sexistas que se dan na linguaxe (masculino xenérico; a
orde de prelación; o uso asimétrico de nomes, apelidos,
tratamentos e cargos) e facendo mención do que habería
que facer para corrixilos. Na parte de contidos deste material está toda esta explicación.

Trucos
É un tema que en xeral xera moita controversia, precisamente polo potente que é. Aínda que é un
tema utilizado como pantalla por moitos sectores, para outras persoas supón o inicio dun cambio
estrutural. Convén tratalo con moito sentidiño. A pesar das resistencias, non é tan difícil de entender
que a linguaxe configura o noso pensamento e que o que non se nomea non existe.
Se hai tempo e procede, é importante abordar dun xeito semellante o tema das imaxes sexistas. Tamén se pode enriquecer con lectura de artigos a favor e en contra da linguaxe inclusiva. Na internet hai moitísimos de ambas as
dúas tendencias.
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as miñas notas

“As ferramentas do amo
nunca desmontan a casa do amo.
Quizais nos permitan obter
unha vitoria pasaxeira seguindo
as súas regras do xogo,
pero nunca nos valerán para
efectuarmos un auténtico cambio”.
Audre Lorde

4.3 Estratexias Formativas
No xeito en como manexamos as relacións educativas xogámonos o que queremos conseguir, os
nosos obxectivos. Así, pór o máximo coidado na selección e aplicación das metodoloxías é unha das
nosas principais preocupacións. A coherencia entre as actitudes que queremos provocar, os coñecementos que queremos transmitir ou as habilidades que nos gustaría desenvolver e o modo en que
traballamos todo isto no obradoiro tratamos de que sexa total. Coa nosa maneira de facermos as
cousas estamos xa construíndo o cambio que buscamos.
Cada formadora ou formador decide, en cada ocasión, o método formativo que utiliza atendendo
ás características do grupo (idade, número, formación previa, sexo…), ao espazo co que conta, aos
obxectivos que persigue e ás súas propias preferencias e habilidades. Cando as formadoras de InteRed nos sentamos a pensar conxuntamente, encontramos moitas coincidencias entre o que a nosa
experiencia nos di que é o que mellor funciona e favorece a aprendizaxe. Unha aprendizaxe, xa que
logo, que se xera desde unha construción colectiva de coñecemento, desde a busca e o encontro de
respostas desde o grupo. O formador ou a formadora como persoa que provoca, suxire e canaliza os
coñecementos do grupo e tomando como punto de partida a riqueza e o recoñecemento da diversidade de todas as persoas participantes

1. Claves metodolóxicas
a. Participación
Se queremos xerar un clima inclusivo, de recoñecemento da diversidade e que facilite a construción
de coñecemento de forma conxunta, a participación é unha das claves metodolóxicas básicas. Procuraremos combinar propostas de traballo individual, pequeno grupo, gran grupo, utilizar metodoloxías diversas que permitan poñer en xogo as achegas da maior parte da xente que participa no
obradoiro: visuais, corporais, analíticas, vivenciais...; tentaremos equilibrar as veces que participan
as persoas, procurando, por unha banda, que aquelas ás que lles custa se sintan a gusto e, por outro,
que non haxa persoas que copen o tempo dunha maneira excesivamente desproporcionada.

91

0

b. Indución
Aplicamos métodos indutivos, tratando de partir de premisas particulares que nos leven a conclusións xerais.
Dunha experiencia ou observación, pasamos á análise e de aí ás propostas e contidos teóricos. Sentimos que,
partindo de algo vivido, a aprendizaxe posterior e máis significativa. Así, gústanos comezar poñendo en común
reflexións e percepcións previas en relación co tema, despois debater e contrastar as percepcións do grupo cos
conceptos teóricos básicos, para rematarmos traballando sobre ferramentas concretas que faciliten a análise
de xénero e a introdución da perspectiva de xénero no desenvolvemento, a educación ou a vida diaria.

c. Acción-reflexión-acción
Formulamos a formación como proceso cunha lóxica educativa: partirmos da práctica para elaborarmos a
teoría que sirva para a práctica. É dicir, a experiencia obriga a revisar a teoría e a teoría obriga a revisar a
acción. Unha persoa que se sensibilizou sobre un aspecto da realidade, se formou e investigou para comprendela, responde cunhas novas actitudes e novos comportamentos. Do contrario, carga coas consecuencias da
falta de congruencia entre a súa relación co mundo e o modo de comprendelo.

d. Flexibilidade e adaptación
A capacidade de adaptación ao grupo que nos encontramos é outra das claves do éxito dunha formación.
Cada grupo é distinto, ao igual que cada persoa. Isto implica certa apertura pola nosa parte, prepararmos os
obradoiros deixando marxe ao cambio, e estarmos en disposición de modificar a nosa proposta nun momento dado. Supón adaptarmos non só os contidos e as metodoloxías, senón tamén a linguaxe, a disposición do
espazo, os tempos ou os materiais que imos entregar.

e. Creatividade
Canto máis sexamos capaces de estimular a creatividade, máis interesantes serán os resultados dunha formación. É estratéxico que esta sexa transversal tanto desde a proposta como desde a metodoloxía aplicada.
Hai xente á que lle custa pero ninguén carece desta capacidade. As sorpresas e innovacións favorecen moito
a aprendizaxe e o gozo nun obradoiro. O de sempre aburre, por moi bo que sexa.
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f. Grupos mixtos e/ou segregados
Non é difícil observar que mulleres e homes nos comportamos de distinta maneira se estamos nun grupo mixto ou nun segregado. Ambas as propostas xeran
e achegan algo diferente e, por iso, é interesante telo en conta. Un grupo segregado permitirá, case con seguridade, unha maior confianza e liberdade á hora de
falarmos de determinados temas. Un grupo mixto, poderá favorecer o debate, a
interacción e o enriquecemento das posturas. En función dos nosos obxectivos
e, especialmente, dos distintos momentos dunha formación, interesaranos empregar unha ou outra estratexia. No caso dos grupos segregados, loxicamente
é imprescindible que o sexo da persoa facilitadora sexa o mesmo có do grupo
participante.

g. Ollada histórica
Resúltanos moi esclarecedor o emprego de perspectivas históricas: coñecermos
a historia das mulleres e dos feminismos, analizarmos a evolución das distintas
visións que, sobre a equidade de xénero, se tiveron nas políticas de desenvolvemento, coñecermos as diferentes propostas que se foron realizando para ser
aplicadas en educación, etc. Todas elas cuestións fundamentais para aprendermos do pasado e non comezarmos sempre de cero.

h. Visión esperanzada, non vitimista
Falarmos do positivo, con esperanza, facermos visibles avances históricos, logros
e éxitos, mostrando de forma máis específica que realmente a transformación e
o cambio é posible, facilitará a xeración de ilusión e compromiso pola equidade
de xénero. Non se trata de evitar o negativo, a inxustiza e a desigualdade pois
son, claramente, cuestións sobre as que hai que afondar, pero optamos por non
darlle tanto protagonismo que ao final poida ter un efecto paralizante. Temos
comprobado que unha visión vitimista das mulleres non é transformadora, nin
xusta, nin digna.
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i. Partir de si

Unha das principais aprendizaxes extraídas da nosa experiencia é o potencial que ten a implicación e posta en xogo da persoa formadora. Mostrarse
así xera conexións coas persoas participantes e autoridade ante elas. É difícil cuestionar o que unha persoa che di desde a súa experiencia ou o seu
convencemento máis fondo. Nese sentido, gústanos non perder de vista a
fidelidade á forza política das formulacións feministas coas que nos identificamos, achegando información con rigor pero sen caermos en discursos
dogmatizantes, que poidan contribuír a alimentar, máis que a desarmar, as
resistencias e prexuízos existentes ao redor do feminismo.
Ademais, conscientes da delicadeza de traballarmos as identidades sexuais
e as atribucións de xénero, pois, tanto se deixe coma non, son cuestións
que pasan polo corpo de cada persoa que participa nos obradoiros, entendemos que facilita moito a tarefa ter unha actitude aberta, empática e de
certa temperanza; condicións fundamentais para vencermos as resistencias
que, case sempre, saen nestes contextos formativos ante un tema que, inevitablemente, move, remove e, ás veces, “proe”. O persoal é político volve
roldarnos cando nos poñemos en xogo como formadoras…

l. Partirmos do vivencial, buscarmos a
experiencia
O feito de que este sexa un tema que pasa tanto pola pel das persoas, lévanos a provocar que as persoas asistentes se poñan en xogo, partan dos seus
propios intereses e necesidades e se “incorporen” ao obradoiro, é dicir, que
estean presentes desde o corpo e participen dun modo vivencial. Así facilitaremos un dos obxectivos básicos da formación en equidade de xénero,
a transformación persoal. Trátase de que construamos coñecemento desde
os saberes propios e o compartir no grupo, conseguindo que o tratado no
obradoiro en relación aos dereitos das mulleres e á equidade de xénero conecte coa súa vida e as súas emociones.
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2. Coidados que hai que ter en conta nunha formación
Coidarmos as relacións
A ninguén se lle escapa que a educación é relación. E que se queremos promover relacións
de xénero equitativas e sas, son este tipo de relacións as que temos que procurar xerar no
grupo.
Neste senso, a presentación é unha gran oportunidade para empezarmos a xerar vínculos e
que as persoas, sentíndose acollidas, se introduzan con ánimo no obradoiro. Amena, breve
e creativa, dándolle contidos podemos extraer dela información moi substanciosa para o
resto da sesión. É importante que non se dea a sensación de que se está a perder o tempo.
É un bo momento, tamén, para darmos orientacións para o obradoiro (hai que poñer en
claro que debemos evitar o politicamente correcto, temos que invitar a que se poñan en
xogo pero tamén advertir que é algo que pode “tocar”) ou propoñermos normas (respecto,
confidencialidade…).
A presentación é, ademais, a escusa perfecta para que se comece a xerar relación con e
entre o grupo, para romper o xeo, situarse, intentar diminuír medos e prexuízos e xerar
unha actitude de apertura ante o que ha de vir. Se nos movemos, mellor. Iso situaranos
tamén no espazo. É o primeiro paso para facilitar a participación e a construción colectiva
e presentamos propostas concretas no apartado “Compartindo técnicas”.
Aínda son máis as pistas que nos poden servir para xerar vínculos entre as persoas no
obradoiro: facilitarmos etiquetas para que poidamos chamarnos polo noso nome; promovermos o traballo en grupo e, especialmente, en parellas; realizarmos dinámicas de distensión, de coñecemento e mesmo con algo de contacto; crearmos un clima de confianza
e liberdade de participación; recoñecermos as achegas de todas as persoas (aínda que nos
parezan incorrectas teñen o valor de ser postas en común); ocuparmos o espazo físico,
tentando, se o lugar o permite, movérmonos o máis posible: cadeiras que se poden desprazar, ambiente diáfano, etc. Un obradoiro de formación é unha continua oportunidade
de relación.
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Coidarmos as sensacións coas que
nos vamos
A avaliación é outro momento clave para recollermos
e asentarmos o realmente asimilado, e máis quitarmos aprendizaxes para próximas formacións. Gústanos dar a posibilidade de facela en gran grupo (enriquece moito a avaliación e estimula á participación),
pero tamén que haxa unha opción máis confidencial.
A experiencia dinos que a tendencia é a que avalíe a
última parte da formación, polo que convén facer un
repaso da mesma, só a modo de recordatorio, especialmente se durou varios días, antes de darmos o
paso a ese momento de valoración de todo o proceso
formativo.
Unha caixa para as cousas negativas e outra para as
aprendizaxes, tipo caixa do correo ou urna, pode ser
unha boa opción para permitir escribila e deixala na
caixa sen falar ou comentala en alto no mesmo momento en que se introduce a avaliación. Pero hai mil
fórmulas…

Coa avaliación podemos valorar non só as aprendizaxes, sentimentos e cambios experimentados, senón
tamén o grupo, a persoa formadora, o espazo, os recursos, a metodoloxía, etc. Todo o que nos pareza significativo. Todo reforzará o vivido e daranos pautas
para mellorarmos o noso traballo.

Coidarmos a organización e contarmos cos recursos axeitados
Para levarmos a cabo calquera acción formativa será
fundamental o contar con espazos, tempos e recursos apropiados para iso. Para describirmos esas condiciones básicas que faciliten o desenvolvemento
dunha sesión deste tipo, saíunos, aínda non sabemos
como, un poema. Sentímolo, ademais, como unha
homenaxe a Gloria Fuertes porque, salvando (e moito) as distancias, nos inspirou a súa poesía sinxela,
profunda e libre.

-Un obradoiro para aprenderPara que o teu obradoiro poida resultar, unha chea de cousas terás que apuntar:
Prepara o ambiente, que sexa bonito
Coida a túa linguaxe, xogas o tipo
Non uses só letra, a imaxe ben resulta
Xera un espazo circular, onde a enerxía xire e o ambiente sexa confidencial
Que non haxa columnas que hai que correr,
que o aire se mova e os corpos tamén.
Se hai criaturas, que teñan un espazo á súa altura.
Con todo isto e un bo descanso
goza a xente, o teu obradoiro éxito ten.
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3. As resistencias que xera a formación en equidade de
xénero
Outra das cuestións fundamentais que hai que manexar neste tipo de formacións son as resistencias. Perante elas, a temperanza, o convencemento persoal e os bos exemplos adoitan ser
estratexias con éxito. A continuación recollemos as resistencias que nos encontramos de maneira
continua e reiterada:

É o esencialismo, clásica visión sobre os homes e as mulleres. Diferentes por natureza, ancorados/as en que “os homes son así” e “as mulleres son así”. A diferenciación conceptual sexo-xénero
e unha breve reflexión poden axudar a mudar estas visións.

Frases como “isto aquí non pasa”, “a situación de discriminación das mulleres dáse moitísimo
noutros países pero non aquí”; “iso pasaba aquí hai 30 anos pero agora vivimos en igualdade”,
etc., son habituais nos contextos formativos (e fóra deles, tamén). O espellismo da igualdade, a
igualdade formal, a presenza de mulleres en case que todos os espazos (aínda que non se produza
o fenómeno contrario, que os homes estean nos espazos feminizados), pode estar xerando esta
sensación que podemos chamar de “falsa igualdade”. E é que ás mulleres de hoxe en día nos custa
moito recoñecer que vivimos discriminacións ou que tivemos que facer renuncias. Pero non fai
falta afondar moito na reflexión para que nos decatemos de que isto non é tan real no mundo
laboral, nas relacións de parella, cando vemos cales son as persoas que reciben os principais recoñecementos na nosa sociedade, nas esixencias estéticas, etc.
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“Ás mulleres e aos homes só nos diferenza que nosoutras temos un buraco e eles algo pendurando”.
Frase literal dun curso de formación que ilustra
perfectamente esta resistencia. É o extremo contrario á de “somos diferentes por natureza” e a
consecuencia máis clara dunha igualdade mal entendida, do non recoñecemento do propio corpo
e dos impactos que este ten na nosa vida. É non
sentirse un corpo sexuado. Quizais ten que ver,
como na resistencia anterior, co rexeitamento de
moitas mulleres a sentir que poden ser vítimas e
de moitos homes a ser verdugos. Custa ver a desigualdade ante tanto discurso igualitario e termínase por negar calquera tipo de diferenza. Sentimos que esta visión pode ser consecuencia dunha
educación homoxeneizadora e androcéntrica, de
momentos da vida nos que aínda se experiment0u
pouca diferenza, e da concepción de que a liberdade de ser ten que ser infinita e que a identidade
sexual non pode ser un condicionante.

Parece mentira pero é un pensamento bastante
frecuente. Consecuencia dun feminismo moi desacreditado e unha simplificación da súa historia e
de todo o que lle debemos. Hai que aclarar a diferenza entre un e outro (no apartado “Compartindo técnicas” deste material facemos algunha pro-
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posta ao respecto), e o achegamento á súa historia
e ao seu pensamento facilita a comprensión deste
movemento social, xerando en moitas ocasións,
reconciliacións e acercamentos a el.

Outra das xeneralizacións máis habituais que
algunhas persoas interpretan que está detrás da
análise de xénero. É evidente que hai homes non
patriarcais e mulleres que si o son, aínda que todos (ao igual que todas) debemos facer unha profunda reflexión persoal ao respecto, sen evitarmos
cuestionamentos nin autocrítica. Unha das claves
para a análise dos homes é reflexionar sobre os
micromachismos, presentados no apartado de
“Contidos”. Ao final, é realmente difícil abstraerse da educación recibida. Ademais, é estratéxico
facer fincapé nos lastres de ser “macho”, revisando a construción social da masculinidade e intentando transmitirlles a relevancia do cambio cara
a unhas relacións de xénero máis equitativas, tamén para eles.
Sen quitar as responsabilidades que haxa que
asumir, o certo é que a culpabilidade non xera
transformacións.

“As mulleres somos as peores”, “educamos os
nosos fillos así”. Outra xeneralización como a
anterior e tamén outra das máis frecuentes. E
céntrase, sobre todo, no papel asignado, aínda
que moi real, da muller como principal educadora da súa familia. Evidentemente, adoitamos
dicir, as mulleres somos educadas no mesmo sistema patriarcal, sendo por tanto tamén axentes
reprodutores do mesmo. Por outro, e iso a case
ninguén se lle ocorre, un pai que evade a súa responsabilidade na educación dos seus fillos e fillas
está dando tamén outra gran mensaxe do que se
supón que debe de ser e facer un home.

As resistencias ante o uso dunha linguaxe inclusiva ou non sexista, son enormes. Para traballalas, propoñemos unha ampla reflexión no apartado “Contidos” de Os pinceis de Artemisia.

cúlase con ter unha preferencia sexual determinada. Unha aclaración conceptual pode aliviar,
en parte, este tipo de resistencias, aínda que a
súa orixe é demasiado profunda para solucionala
nun obradoiro.

Aínda que amosando unha preocupación pola
desigualdade, ás veces custa saírse dun enfoque
da eficiencia que ven formular que “investir” nas
mulleres é moi eficiente porque, o que chega a
elas (educación, saúde, recursos económicos…),
transmítese e beneficia a todo o seu medio. Isto
ten que ver coa tradicional visión das mulleres
como “seres para outros” fronte aos homes como
“centro de todas as cosas” e, polo tanto, menos
multiplicador das accións que se leven a cabo
con el. No apartado de “Contidos” explicamos o
momento histórico no que esta maneira de optimizar o traballo das mulleres se impulsou desde
as políticas de desenvolvemento e que, finalmente, terminou por sobrecargar as mulleres, poñendo sobre as súas costas o peso do mundo. E esta
é unha formulación tan inxusta como perigosa
pola súa aparente bondade.

A homofobia é un dos mecanismos de perpetuación do patriarcado e xoga a xerar este tipo de
confusións en relación a quen, dalgún xeito, se
saia da idea de muller-feminina-heterosexual,
home-masculino-heterosexual. Así, unha ruptura con estes roles femininos e masculinos vin-
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“Non sería máis progresista preguntar onde vamos seguir,
no canto de onde vamos parar?”
Mafalda

re
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05
05. Onde atopar pistas para o camiño?

Os LIBROS IMPRESCINDIBLES serían case que infinitos… pero había que elixir e estes son os seleccionados:
Tres Guineas, Virginia Woolf. Publicado por primeira vez en 1938 en Inglaterra, é a resposta de Virginia
Woolf a un home que, a través dunha carta lle pregunta: Como cre vostede, na súa opinión, que se podería parar a guerra? Nas súas lúcidas reflexións, analiza a relación entre masculinidade, autoritarismo e guerra, fala
de educación e traballo e vai debullando a súa resposta desde a busca doutras maneiras de facer as cosas. Así,
advirte “Nada cambiarán as mulleres no mundo público se se deixan subornar para entrar no cativerio”.
Claves feministas para la autoestima de las mujeres e Para mis socias de la vida: Claves feministas para:
...el poderío y la autonomía de las mujeres ...los liderazgos entrañables ...las negociaciones en el amor, Marcela Lagarde. Ambos os dous libros da autora mexicana editados pola editorial Horas y Horas nos anos 2000
e 2005. Claves sobre autoestima, autonomía, poder, amor…, xunto a propostas de obradoiros e ferramentas
para poñelas en práctica. Uns libros indispensables.
Feminismo para principiantes, Nuria Varela. Publicado por Edicións B no ano 2005 (aínda que hai edicións
posteriores), é un libro áxil e rigoroso sobre a historia e o pensamento feminista, fundamentalmente occidental. De lectura moi entretida, ademais do texto a selección de citas da autora é impecable.
Sueños en el Umbral. Memorias de una niña en el harén, Fátima Mernissi. Relato autobiográfico escrito en
1994 que leva varias edicións como a publicada en Editorial El Aleph no ano 2002. Nesta novela, a escritora
marroquí narra a súa infancia nun harén e achéganos en primeira persoa a vida dunha muller árabe. Realmente transforma a forma de ver as cousas de quen o le.
Antropología del cuerpo: género, itinerarios corporales, identidad y cambio, MªLuz Esteban. Publicada
por Edicions Bellaterra no ano 2004, a autora propón unha “teoría corporal da acción social e individual”,
analizando os corpos das mulleres desde diversas experiencias persoais. Formula unha dimensión corporal
do empoderamento entendendo o corpo como axente e non como vítima.
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Son moitas as WEBS que son a nosa referencia pero seleccionamos algunhas de información máis
xeral e outras sobre coeducación, un dos campos sobre os que se atopan propostas interesantísimas en Internet:
- América Latina Genera, la ciudad del conocimiento en género: www.americalatinagenera.org
- Manual digital de Género y Educación para el desarrollo de la Fongdcam, Federación de ONGD
de la Comunidad de Madrid: www.fongdcam.org
- La coeducación. Dos sexos en un solo mundo: www.ite.educacion.es/formacion/materiales/112/
cd/index.htm
- Coeducación, espacio para educar en Igualdad: web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca
- Espacio virtual Intercambia: www.educacion.es/intercambia
- Programa Educando en Igualdad: www.educandoenigualdad.com
Hai algúns ARTIGOS e MATERIAIS que nos resultaron inspiradores no noso traballo e cuxa busca recomendamos:
- Tejer la vida en verde y violeta, Ecologistas en Acción.
- La economía desde el feminismo: trabajos y cuidados, Amaia Perez Orozco y Sira del Río.
- Queridas Maestras y queridos Maestros. 130 propuestas para la coeducación, FETEUGT.
- Serie Cuadernos de educación no sexista, Instituto de la Mujer.
- Materiales de género y Educación para el desarrollo de Acsur-Las Segovias y Hegoa.
-El maletín de las Señoritas Crespis, Creación Positiva.
-Martha Nussbaum y las 10 capacidades básicas del desarrollo.
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Tamén atoparás os NOSOS MATERIAIS en:
- www.intered.org: Fundación InteRed (Campañas institucionais, posicionamentos, Educación para o desenvolvemento con
perspectiva de xénero: unha aposta local para o compromiso global…)
- www.mueveteporlaigualdad.org: Plataforma Móvete pola
Igualdade: (Materiais Campaña Móvete pola Igualdade. É de
xustiza)
E non queremos deixar este apartado de recomendacións sen
mencionar a POESÍA como unha das nosas referencias fundamentais: Gioconda Belli, Sor Juana Inés de la Cruz, Gloria Fuertes ou Dulce María Loinaz, entre outras tantas miles, danlle sentido ás palabras doutra poeta, Audre Lorde, cando dicía “Para
as mulleres, a poesía non é un luxo. É unha necesidade vital.
Ela define a calidade da luz baixo a cal formulamos as nosas
esperanzas e soños de supervivencia e cambio, que se plasman
primeiro en palabras, despois en ideas e, por fin, nunha acción
máis tanxible. A poesía é o instrumento mediante o que nomeamos o que non ten nome para convertelo en obxecto do pensamento. Os máis amplos horizontes das nosas esperanzas e medos están empedrados cos nosos poemas, labrados na rocha das
experiencias cotiás.”
Audre Lorde, “La poesía no es un lujo”, en La hermana, la extranjera, Madrid. Ed. Horas y Horas, 2003.
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