tirando do fío
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BLOQUE I
FUNCIÓN SOCIAL
DAS MULLERES
PROPOSTA DIDÁCTICA PARA O PROFESORADO
SINOPSE

CLAVES PARA TRABALLAR AS SECUENCIAS

As secuencias presentan dúas adolescentes que rematan estudos básicos e teñen que tomar decisións
importantes cara ao seu futuro. Ambas as dúas pretender rachar coas expectativas que como mulleres lles
teñen asignadas as familias: casar, crianza dos fillos,
coidado do marido… Son fundamentalmente as nais
as que perpetúan os roles tradicionais e exercen unha
forte presión nas rapazas. Aínda que o adestrador nun
caso e o profesor noutro salientan as extraordinarias
calidades físicas e intelectuais, estas perden relevancia
porque prima a función social atribuída en función do
xénero dentro da sociedade patriarcal na que viven.

O xénero aparece como unha construción sociocultural que se superpón ás diferenzas biolóxicas (sexo)
para ditar as condutas que cada sociedade lles asigna
como naturais a mulleres e homes e pola contra reproba a transgresión dos modelos esperados.
Por medio da socialización diferencial consolídase a
identidade de xénero e adoptamos roles denominados masculinos e femininos.

Ana e Jess representan tamén o conflito que se produce nas fillas de inmigrantes que se educan a medio
camiño entre a cultura da familia de orixe e a cultura do
país de acollida (México-EUA, Punjab (India)-Londres).
A oposición da familia de Jess á práctica do fútbol
como deporte relacionado coa masculinidade ilustra
a segregación por razón de xénero.

Cómpre diferenciar entre traballo produtivo e reprodutivo, a maior importancia do traballo remunerado
e como este se desenvolve no espazo privado ou no
público. As características salientables do traballo
reprodutivo son: non estar remunerado por un salario, ser practicamente feminino e invisible socialmente porque a organización social non recoñece
a súa existencia. A orientación das mulleres cara ao
traballo de coidado (traballo reprodutivo) e os homes
ao traballo de produción posiciona a muller nunha
situación de desigualdade con respecto ao home.
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Ao traballo doméstico incorpóranse lentamente os
homes pero cun repartimento desigual: as tarefas de
coidado, os traballos de limpeza e a cociña diaria segue a ser patrimonio das mulleres, o xardín e o bricolaxe son exclusivos dos homes e unicamente son
compartidas as compras, a educación dos fillos e as
xestións.
Na actualidade a poboación feminina faise cargo dun
70% das cuestións domésticas o que supón unha traba
para a construción dunha sociedade xusta e igualitaria.
As denominadas tarefas de coidado supoñen o 60%
do PIB unha contribución imprescindible para o estado de benestar que contempla como a medida que
a muller se incorpora a sectores produtivos cómpre o
incremento de garderías e xeriátricos. (Durán, 2007).
O modelo de familia tradicional establece relacións
xerárquicas e ponlle atrancos á independencia emocional e económica da muller. Fronte a idea de que
o principal para a muller é casar e ter fillos, as mulleres incorpóranse cada vez en maior número ao
mundo laboral o que esixe un cambio dos roles da
masculinidade e feminidade tradicionais.

Nalgunhas sociedades casar segue a ser o acontecemento máis salientable da vida dunha muller. Noutras
sociedades onde os matrimonios arranxados son unha
práctica ilegal pero con tradición moi arraigada, considérase unha desgraza familiar que a filla non case, ao
mesmo tempo a muller é dende o seu nacemento percibida como unha carga (a familia ten que facer un desembolso económico importante co futuro dote). Cando
o marido falece espérase que abandone o domicilio
familiar e que se integre na casa de viúvas (“ashram”)
onde pasará o resto da súa vida, sobrevivindo de forma
miserable en total exclusión social. O valor da muller na
cultura hindú está supeditado á existencia do marido.
A calidade de vida destas mulleres está ligada á factores económicos: canto máis xeneroso sexa o enxoval,
mellor será o trato por parte do marido e da familia.
O maltrato, abuso, violencia e incluso a morte son as
consecuencias máis graves relacionadas co dote.
Muller e deporte: os roles de xénero inflúen nas afeccións, no tempo e actividades dedicadas ao lecer; a
transgresión dos límites é penalizada. Cando as preferencias deportivas corresponde ao asignado tradicionalmente para un ou outro sexo, aparece unha dúbida
ao redor da orientación sexual.
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TIRANDO DO FÍO
PROPOSTA DE ACTIVIDADES PARA O ALUMNADO

SECUENCIA I
As mulleres de verdade teñen curvas
- Sr. Guzmán, vostede aquí?
- Están teus pais?
- Ana quen é?
- Boa tarde, son o mestre de inglés de Ana.
- Falo inglés.
- Perdón. Ana é unha alumna excelente, gustaríame
que fora á universidade.
- Queremos que Ana estude. Xa o temos falado entre
nós. Pero agora ten que traballar.
- Xa irá á universidade.
- Ana é unha rapaza especial. Non é doado entrar no
instituto de Beberly Hills.
- Pode chegar lonxe, hai moitas axudas.
- Síntoo, Sr. Guzmán, mañá irá ao taller a coser con
nós.
- Só lle pido que pense na universidade.
- Falareino coa miña muller. Imos Ana.
- Xa llo dixen.
- Non limpa o cuarto, non lava a roupa, non fai a
comida… vaia problemas me dá.
- Carme, Ana non che dá tantos problemas. O seu
mestre está moi contento con ela.

- Se facemos un esforzo podería ir á universidade
para que se eduque.
- Eu podo educala: ensinareille a coser, a criar os
fillos, a atender o seu marido.
- Estas cousas non llas van ensinar no colexio.
- Pode casar despois.
- Non me estás a entender. É unha cuestión de
principios.
- Eu traballo dende que teño 13 anos, Ana ten 18,
agora tócalle a ela.
- Que traballe!

35

SECUENCIA II
Quero ser como Beckham
- Sóltame.
- Puxo as mans nas túas pernas espidas, xa non es
unha nena.
- E amosándolles a todos a túa cicatriz.
- Agora que túa irmá está prometida é diferente. A xente
gústalle falar.
- É ela a que casa non eu.
- A túa idade eu xa estaba casada e, aínda por riba,
non queres aprender a cociñar.
- O meu adestrador di que podo chegar lonxe.
- Chegar lonxe? Lonxe a onde?
- De nena deixámosche xogar todo o que quixeches.
- Non é xusto.
- Non quero que corras medio espida diante dos demais.
- Mira que morena te puxeches por xogar ao sol.
- Pero mamá, é que son moi boa.
- Que familia decente querería ter unha nora que
pasa o tempo dándolle patadas a un balón, pero
que non sabe cociñar?

- Xa remataches os exames. Quero que aprendas a
preparar a comida.
- Déixame falar a min. Está malcriada.
- Así foi como empezou a túa sobriña, a forma que
tiña de contestar.
- Despois converteuse en modelo e empezou coas
minisaias.
- Mamá, é deseñadora de modas.
- Divorciada, iso é o que é.
- Repudiada tres anos despois de casar cun rapaz
branco co pelo azul.
- Dende entón a súa nai non pode entrar no
templo.
- Non quero que teñamos que avergoñarnos.
Acabouse o fútbol!
- Jess túa nai ten razón. Non é bonito.
- Tes que empezar a comportarte como unha
muller, de acordo?

...DESPOIS DE VER AS SECUENCIAS
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ANALIZANDO ESCENAS
• Que expectativas teñen as nais de Ana e Jess para as súas fillas?
• Que actividades se lle atribúen en función do xénero?
• Pódese falar dun futuro deseñado en función do xénero?
• Tanto o profesor de inglés como o adestrador pensan que poden chegar lonxe. Como valora a familia o seu
potencial?
• Que concepto de “educación” propón a nai de Ana?
• Que división de roles se establece na familia?
• Ana e Jess están no medio da cultura da que é orixinaria a súa familia e a cultura do país de acollida, como
se percibe este conflito?
• As propias mulleres tamén perpetúan os estereotipos ligados ao xénero, como se aprecia isto nas escenas?

PARA APRENDER
• Que significa traballo reprodutivo? Como é a valorización social do traballo reprodutivo?

• Relaciona os conceptos traballo produtivo/reprodutivo, espazo público/privado e os estereotipos
ligados ao xénero.

• Fai unha listaxe das tarefas que inclúe o traballo reprodutivo, analiza no teu contorno próximo quen fai que e canto tempo se lle dedica a
esas tarefas.
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Os refráns forman parte da literatura oral tradicional, transmiten a sabedoría popular e os valores
culturais; o noso refraneiro conta cun número importante de refráns que lles limitan o ámbito social
de actuación ás mulleres, as máis das veces para
vinculalas ao traballo doméstico. Por exemplo:

• Xogade a intercambiar o xénero e as actividades dos refráns, terían sentido?

A muller e a sardiña están ben na cociña.
A muller na casa e o home na praza.
A muller e a ovella, con día para a cortella.
A muller e a vaca, con día para a casa.
Muller lixeira, sempre está de feira.

• A que espazo queda reducida a muller nestes
refráns? E o home?

• Podedes explicar con outras palabras o sentido desta frase?:
A atribución do traballo doméstico ao ámbito feminino non é innata, senón froito da
construción social das diferenzas de xénero.
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16 de xuño de 2008

As ideas machistas
persisten entre adolescentes
e xente nova
O 20% segue pensando que a muller

Ao redor de un 20% da xente nova segue

debe ocuparse da casa e os fillos.

a pensar que o modelo ideal de familia é

As súas nais traballan, as súas compa-

aquel onde a muller traballa menos ho-

ñeiras aspiran ás mesmas profesións

ras, ou non traballa, para facerse cargo

que eles e naceron nunha España con

da casa e dos fillos, segundo un estudo

ministras. Aínda así, as ideas machis-

do Instituto da Xuventude.

tas permanecen entre os mozos. Un

A falta dun espello igualitario onde mi-

colectivo educado na igualdade e que

rarse, as insuficientes actividades edu-

xa vive e goza do catálogo de políticas

cativas encamiñadas á equiparación de

destinadas a equiparar en dereitos a

dereitos e as mensaxes dalgúns medios

homes e mulleres non acaba de rexei-

de comunicación fan perdurar crenzas

tar os roles máis tradicionais.

máis propias doutras décadas.

A PRENSA INFORMA
Analizade a noticia en pequeno grupo e posteriormente
facer partícipe das conclusións aos demais.
Por onde pasa a solución?

MULLER E MATRIMONIO
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ANALIZANDO ESCENAS
SECUENCIA I
- Agora que túa irmá está prometida, é diferente
Por que é diferente?
- Divorciada, iso é o que é
Con frecuencia ás mulleres defíneselles polo seu estado civil, ocorre igual cos homes?
- Tes que empezar a comportarte como unha muller, de acordo?
Que implica comportarse como unha muller? E comportarse como un home?

Ten vixencia este texto no voso contorno?
Sabes se o tivo algunha vez?
De que maneira pensades que se
prepara á muller para o matrimonio?
E a o home?

O MATRIMONIO
Dende a infancia ata a maioría de idade ás rapazas,
díselles que o casamento é a única finalidade da
súa vida; e a educación que se lles dá diríxese a iso.
Igual que á besta muda, engórdase para o matadoiro, a ela prepárase para o sacrificio da súa vida.
É curioso, e abraia darse de conta, que se lle permite instruirse en todo menos nas funcións de
esposa e nai.
Matrimonio y amor
Emma Goldman
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O DOTE
O matrimonio das familias hindús é arranxado. O noivo recibe da familia da noiva un patrimonio que lle vai
permitir facer fronte ás cargas do matrimonio. Este enxoval está directamente relacionado coa calidade de vida
da futura casada. Actualmente a práctica persiste en forma de tradición nalgúns países de Oriente Próximo e
no sur de Asia (India e China).

UN BEN NEGOCIABLE

Partindo do texto razoa:
Por que ter fillas supón unha carga
económica para as familias na India?
Pola contra ter un fillo, que supón?
Que significa que a muller sexa
“un ben negociable”?

O sistema do dote non é simplemente insoportable polo feito de que reduce á muller a un ben negociable, é igualmente
un sistema que xera violencia doméstica e, polo tanto, tamén
mulleres asasinadas. O esquema clásico é o seguinte: a familia non remata de pagar a débeda, o marido e a sogra acosan a
muller, física e moralmente e en ocasiones terminan por matala.
O marido entón pode casar de novo e beneficiarse do dote que achegará a nova esposa.
O dote converteuse nunha parte prevista da transacción matrimonial de moitos hindús, entón os maridos demandan un dote
cada vez máis substancioso, antes e despois do matrimonio.
Matrimonios concertados: la dote
Prakash Ratan Mirchandany
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PARA APRENDER
• Nalgunhas zonas de Europa a tradición contempla que a noiva achegue tamén un enxoval. Investiga en que consiste.

• Despois de ler a reportaxe La ciudad de las
viudas (Ana Gabriela Rojas) analizade que
función ten o “ashram” na India?*

• Amnistía Internacional denuncia que algunhas
formas de violencia como os embarazos, os abortos forzados, “a queima de noivas” e os abusos
relacionados co dote son específicas das mulleres. Indaga as consecuencias destas prácticas
na actualidade.

• Que tipo de razóns empurra as viúvas ao “ashram”?

* Ver RECURSOS PARA SABER MÁIS, páx. 49
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28 de marzo de 2008

O dote matrimonial xera bolsas
de pobreza e marxinalidade
feminina na India
A súa mirada de infinita tristeza no me-

Deste modo non tivo máis remedio que pedir

dio dun rostro que non volverá a sorrir,

prestadas 15.000 rupias para pagar o dote.

deixa ao descuberto as cicatrices dunha

Pero moitas veces o dote non se limita a

vida rota pola necesidade e a inxustiza.

un único desembolso, senón que acaba

En realidade, Kawta Kholi non cometeu

converténdose nunha extorsión á muller e

ningunha equivocación para semellante

á súa familia ao longo do tempo. Despois

castigo, pero naceu pobre e muller nun

de pagar 6.000.000 de rupias, a muller ne-

país equivocado: India.

gouse a pagar un Mercedes e un piso en

Chegou ao altar, hai sete anos, para casar

Nova Delhi, esixencia da familia política.

cun home, ao que nunca vira, e conde-

Entón chegou o maltrato, outra conse-

nouna para o resto da súa vida. A súa fa-

cuencia dramática inevitable, que sofren

milia preferiu esa voda de conveniencia

miles, millóns de mulleres. Segundo o

á pantasma de quedar solteira, toda unha

Buró Nacional De Crimes do país asiáti-

humillación que na India tradicional se-

co, cada 77 minutos rexístrase unha morte

gue a simbolizar o fracaso.

na India por violencia relacionada co dote.
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23 de maio de 2007

O dote, rito mortal na India
Casar na India segue a ser unha lousa

pois dunha forte discusión. A razón foi a

para miles de mulleres, que ao non po-

esixencia de aumentar o dote en 500.000

der pagar as altas cantidades que esixe

rupias (9.000 euros) algo que a noiva e

o dote, unha tradición ilegal pero aínda

os seus familiares non aceptaron.

vixente, suicídanse ou morren a mans

Nunha familia media, o gasto pode as-

dos seus maridos.

cender a 300.000 ou 400.000 rupias

Un dos asasinatos máis recentes tivo

(algo esaxerado nun país no que a ren-

lugar cando a hindú Mukta Chandolia,

da per capita é de 2.700 euros ao ano),

de 29 anos, morreu un día antes da súa

xa que a “organización” da voda inclúe

voda, empurrada pola fiestra dun 5.º

xoias, vestidos e outros bens tanto para

piso, polo que ía ser o seu marido, des-

a noiva como para a familia do noivo.

A PRENSA INFORMA
Que función ten esta tradición?
Garante os dereitos humanos das mulleres?
A que se refire “a pantasma de quedar solteira”?
Que implica para as familias da India ter unha filla?
Que gaña unha muller hindú co casamento? E o home?
Argumenta as razóns polas que o dote é unha forma de violencia de xénero.
En moitos países os matrimonios das nenas realízanse cando teñen 4 ou 5 anos,
este costume está relacionado co dote, cal pensas que pode ser a razón?
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A MATERNIDADE

O DEREITO Á MATERNIDADE
A maternidade tiña dereitos e privilexios en todas as culturas e relixións. Pero hoxe en
día é unha institución en crise en moitas partes do mundo, sobre todo nos países occidentais que se autocualifican de “adiantados”.
O primeiro dereito dunha nai é, sen dúbida, o de ter fillos e, polo tanto, non pode ser
privada del por métodos de contracepción forzosa ou polo aborto.
En moitos países subdesenvolvidos as mulleres non teñen o dereito a ter os fillos que
queiran. Nalgúns países castígase ter máis dun fillo é obrígaselles ás mulleres a abortar
se quedan outra vez embarazadas. Nesas culturas valórase que o fillo único sexa varón.
Hoxe en día atopamos países nos que existe a discriminación sistemática contra as
nenas: aborto de fetos de sexo feminino, asasinato das que acaban de nacer e abandono
de nenas que morren ou van parar a un orfanato.
El Tiempo de las Mujeres
Janne Haaland Matlary

Como se valora a maternidade no noso contorno?
Valórase socialmente a crianza dos fillos e fillas?
Que similitudes e diferenzas atopas entre a maternidade e a paternidade?
Afecta de igual forma á vida laboral a maternidade que a paternidade?
Que responsabilidades asumen os homes dentro da familia? É o varón
o único provedor dos recursos económicos?
A “dobre xornada” realizada por moitas mulleres inclúe o traballo produtivo e o reprodutivo. Como inflúe na saúde da muller? E no tempo
dedicado ao lecer?
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PARA APRENDER
• Documéntate sobre a evolución da taxa de natalidade nas últimas décadas no noso país. Que
repercusións pode ter cara ao futuro?

• Que medidas políticas son necesarias?

• O conflito entre a atención ás responsabilidades familiares e a actividade laboral empurra a moitas mulleres a desenvolver traballos
a tempo parcial. Investiga as consecuencias
para a muller deste tipo de xornada laboral.
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7 de abril de 2008

A ‘supermuller’ extínguese
Non haberá outra xeración de nais que coiden

O traballo non remunerado segue exis-

os avós, fillos e netos.

tindo e recae nas mulleres, pero hai

Ao principio dos setenta, Antón casou con

cousas que xa non se poden afrontar

Mari Carme. A empresa onde el traballaba

cun emprego fóra da casa. A catedrática

por un soldo de 18.000 pesetas subiulle a

de Socioloxía María Ángeles Durán é a

paga porque agora tiña que alimentar unha

persoa que máis rigorosamente estudou

boca máis, a da súa esposa. A nómina me-

o valor do traballo non remunerado.

drou 50 pesetas. “Que pouco valíamos as

“Supón o 60% do PIB”, afirma. No libro

mulleres!”, ri Mari Carme Borreguero. Con

El valor del tiempo (editorial Espasa)

50 pesetas dábase por pagada a crianza de ca-

conta paso a paso as horas do día que

tro nenos, o coidado de enfermos e anciáns e

unha muller dedica a coidar, a cociñar,

os labores do fogar, facendo camas, comidas,

a limpar, a regar plantas e pasear ao can.

cosendo roupa, empapelando habitacións,

E non esquece o tempo empregado en

branqueando o gotelé...

salas de espera, médicos, atascos de trá-

Esa xeración de supermulleres que prestaron

fico, soño perdido. Se os homes tiveran

graciosamente altas cotas de benestar ao Es-

que pagar iso, á maioría non lles chega-

tado acabouse.

ría o soldo.

A PRENSA INFORMA
• O Estado de Benestar actual susténtase nunha boa parte do traballo non remunerado que realizan as mulleres. Que tipo de prestacións serían necesarias se
desaparecen as tarefas de coidado?
• Argumentade con cifras que valor de mercado ten este traballo.
• Propoñede medidas dentro da familia para a conciliación da vida laboral e a
familiar.
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MULLER E DEPORTE
ANALIZANDO ESCENAS

ACTITUDES DAS MULLERES
CARA AO DEPORTE

SECUENCIA II
- Que familia decente querería ter unha nora que pasa o
día dándolle patadas a un balón, pero non sabe cociñar?
- Non quero que teñamos que avergoñarnos. Acabouse o fútbol!
• Que estereotipos transmiten?
• O pai dille a Jess que o fútbol non é bonito, para que
sexo non é bonito?

• Que conflito presenta o fútbol para o estereotipo de
feminidade?

• Como reflicte o deporte a construción social do
masculino e feminino?

• A práctica dun deporte incide positivamente na saúde de quen o práctica, pero a nai de Jess preocúpalle que está morena; prima o canon de beleza ou os
efectos saudables?
• Existen deportes masculinos e femininos?
• Hai algunha limitación biolóxica para a súa práctica?
• Son menos atractivas para os homes as mulleres
que se dedican ao deporte?
• Por que o deporte está asociado á masculinidade?
• Hai futbolistas femininas salientables?
• Se Ana e Jess fosen rapaces atoparían estes obstáculos?

Existe unha diferenza conceptual entre homes e mulleres
con respecto ao deporte. Para as mulleres, o deporte atópase máis asociado á saúde e á estética, mentres que os
homes realizan unha maior asociación do deporte como
entretemento ou espectáculo.
As mulleres practican a natación e a ximnasia mentres
que os homes realizan actividades físicas asociadas a deportes con balón ou pelota, principalmente fútbol.
A práctica físico-deportiva no ámbito federado/a dáse en maior
medida entre os homes, un 13% fronte a un 3% de mulleres
debido a que estas realizan exercicio físico de maneira máis
recreativa, con fins estéticos ou de saúde, non competitivos.
Presenza de mulleres en postos de responsabilidade de
organismos deportivos: en relación coa representación feminina nos organismos deportivos, menos dunha quinta
parte da poboación non coñece organismos deportivos con
mulleres en postos de responsabilidade.
Monográfico Actitudes y prácticas deportivas
de las mujeres españolas 1990-2005
Instituto de la Mujer

• Despois de debater en pequeno grupo a que conclusión chegades?
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PARA REMATAR
• Elaborade un documento coa representación das
mulleres nas distintas actividades deportivas.

• Creade relatos breves reais ou de ficción que reflictan como afecta a dobre xornada na vida das mulleres.
• Deseñade dun cartel publicitario que reflicta situacións de igualdade na atribución do traballo doméstico.

RECURSOS PARA SABER MÁIS
La ciudad de las viudas
Reportaxe.

http://www.elpais.com/articulo/portada/ciudad/viudas/ el
pepusoceps/20100314elpepspor_11/Tes
Cuentos cortos para mujeres
O matrimonio.

http://www.radialistas.net/clip.php?id=1700097
La salud laboral de las mujeres
Libro dixital.

http://www.inmujer.migualdad.es/MUJER/publicaciones/
docs/salud-XIV.pdf
Una feliz catástrofe
Conto animado sobre o traballo doméstico.

http://www.ducotedesfilles.org/es/anims/flashdeluge.html

Éramos pocos
Vídeo. Un pai e o seu fillo non dan feito o traballo doméstico e buscan unha solución.

http://www.youtube.com/watch?v=YQ9txWq3Ae8
Un sueño imposible
O traballo doméstico visto dende as protagonistas.

http://www.youtube.com/watch?v=4UvE-zIsRYg
Offside (Fóra de xogo)
Cine. Comedia dramática (mozas e fútbol en Irán).
Agua
Cine. Narra a vida das viúvas nun ashram en INDIA.
WebQuest

http://webquest.blogsome.com/category/coeducacion/
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BLOQUE II
Sectores
profesionais
feminizados
PROPOSTA DIDÁCTICA PARA O PROFESORADO
SINOPSE

CLAVES PARA TRABALLAR AS SECUENCIAS

As secuencias presentan as condicións de traballo
no sector téxtil, un sector profesional claramente feminizado onde a precariedade laboral é salientable.
O taller aínda que é propiedade da irmá de Ana amosa as dificultades económicas que ten para lles pagar
os salarios ás empregadas e a presión dos prazos de
entrega se non rematan no tempo previsto. É tamén
unha denuncia da explotación laboral que sofren as
traballadoras nun mundo de produción globalizado;
non hai máis que lle prestar atención á porcentaxe
que recibe o taller por confeccionar vestidos en comparación co prezo co que chegarán ao consumidor na
prestixiosa cadea americana Bloomingdale´s. É de salientar o paradoxo destas mulleres que confeccionan
vestidos que só están ao alcance de mulleres esveltas
e de alto poder adquisitivo.

Este bloque trata de pór en relación a segregación
profesional por razón de xénero e o repartimento desigual do traballo remunerado no sistema de produción
capitalista. Cómpre partir da idea que ten o alumnado
do mundo globalizado e comprender como a globalización de produtos e mercados afecta a poboación
feminina en calquera lugar do planeta.
O termo segregación fai referencia á concentración de
mulleres en determinadas ocupacións. Estes empregos feminizados levan asociado unha menor valoración e remuneración. É necesario distinguir entre segregación horizontal e segregación vertical. Falamos
de segregación horizontal cando nos referimos á concentración de mulleres en determinados sectores de
actividade, departamentos ou grupos ocupacionais, e
dos homes noutros. Por outra banda a segregación
vertical concentra a maioría de traballadoras nos estamentos inferiores da maior parte das estruturas organizativas. As consecuencias son salarios máis baixos,
maior inestabilidade no emprego, e menor valoración
social. Cando unha profesión se feminiza pasa a remunerarse peor e a valorarse menos socialmente.
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Ademais, dentro das profesións feminizadas, as mulleres seguen a ocupar os postos inferiores (máis enfermeiras que médicos).
Segundo a OIT as mulleres que rachan cos estereotipos en ámbitos masculinizados, como a ciencia,
as enxeñerías ou as TIC, enfróntanse ao illamento,
menores posibilidades de promoción e máis risco de
acoso sexual e laboral.
A globalización supón que unha parte da actividade
económica mundial se está a producir entre persoas
que viven en países moi diferentes. Pódese falar de
produtos e mercados globais, e a aparición de novas
formas de produción e organización do traballo. Os
partidarios argumentan que reduce a desigualdade e
permite reducir a pobreza, pola contra os críticos salientan a explotación das persoas, e a destrución de
formas de vida sustentables con efectos negativos na
saúde e no ambiente.
Os actuais modelos económicos máis abertos e interdependentes conducen a un novo tipo de estratificación social de estrutura dual onde por unha banda
atopamos unha maioría de clases medias e no núcleo

inferior unha infraclase formada por persoas desempregadas ou con traballos precarizados.
Nesta situación de explotación e man de obra barata proliferan as fábricas da suor (sweatshops), tamén coñecidas como maquiladoras. O termo maquila
orixinariamente describía un sistema de moer o trigo
en muíño alleo, pagándolle ao muiñeiro con parte do
produto. A aplicación do programa Maquila esixe que
todos os produtos volvan ao país de orixe, e desenvólvese con capital exclusivamente estranxeiro.
Outro fenómeno ligado á flexibilidade do modo de produción globalizado é a aparición das “dagongmei”:
adolescentes e mozas chinesas menores de 25 anos,
que traballan máis de 15 horas diarias, dormen na
propia fábrica, e realizan tarefas monótonas e repetitivas en condicións insalubres.
Ao non contaren con existencias de produción todas
estas traballadoras teñen que responder á demanda
de produtos en tempo récord, o que empeora aínda
máis as condicións de traballo chegando a traballar de
forma continuada ata 20 horas diarias a cambio de salarios que non cobren as necesidades de subsistencia.
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TIRANDO DO FÍO
PROPOSTA DE ACTIVIDADES PARA O ALUMNADO

SECUENCIA I
As mulleres de verdade teñen curvas
- Esta é dona Carlota. Fai bastas.
- Benvida, espero que lle guste o traballo.
- Pancha e a súa máquina. Xa nos coñecemos. Non
toques as cousas de Pancha, cabréase como se fose
o seu fillo.
- Non é certo.
- Este é o traballo de Norma. É moi rápida.
- Son a filla de Carlota. Estas son miñas irmáns:
Lupita e Angélica.
- Esta é Rosali “buscapreitos”.
- Este é o posto de mamá.
- Estas tesoiras son túas. Non as perdas, aquí todo se
perde.
- Ven, amosareiche o teu traballo.
- Ana, presta atención.
- Mamá, estás a traballar. Si, meu xeneral.
- Aquí traballamos moi ben, por iso teño pedidos.
- Vai moita calor. Hai un ventilador?
- Hai un, pero levanta po nos vestidos.
- Usa sempre o vapor. Non queimes a tea. Vale, vale, é
doado. Segue así.
- Comproba o nivel da auga e avísame cando
baixe.

- Cando estea, colócalo aquí e mételo nunca bolsa
e polo no colgadoiro.
- Se traballamos duro hoxe, remataremos estes.
- 100 vestidos da talla 36.
- Escoitou dona Carlota? Xa case chegamos aos 100.
- Que lindo vestido!
- Levarémolos ao distribuidor e comezaremos coa
talla 34.
- Canto nos pagan por facelos?
- 18 dólares por cada un.
- E por canto se venden?
- En Bloomingdale´s véndense por 600 dólares.
- Págannos 18 e véndense por 600? Paréceche
ben?
- Traballa, de acordo?
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SECUENCIA II
As mulleres de verdade teñen curvas
- Fannos falta 4 modistas.
- Non remataremos a tempo.
- Xa coñecedes a empresa Glitz, páganme á entrega.
- Non teño cartos para pagarvos.
- Mellor pecho o taller.
- Non podes pechalo.
- Non o podo crer, outra vez págasnos con atraso.
- Marcharon 4 modistas, como imos rematar?
- Podo esperar un pouco, pero non moito.
- Grazas Rosali, e ti Pancha?
- Cobrareiche xuros.
- En serio?
- Non, pero mellor traballemos ou cambiarei de
opinión.
- Vostede, dona Carme?
- Que clase de nai non lle axuda á súa filla?
- Fágoche a vida imposible porque che quero.
- Non me queiras tanto!
- E ti nena?

- Estela, senón me pagas, como vou aforrar?
- Esquéceo.
- Ana, mira que es egoísta.
- O traballo sucio págase.
- Isto é traballo sucio?
- É explotación.
- Non o entendes?
- Sodes man de obra barata para Bloomingdale´s.

...DESPOIS DE VER AS SECUENCIAS
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• Como son as condicións físicas de traballo nesas escenas?
• Por que o téxtil é un sector feminizado? Coñeces outros sectores?
• Nas escenas só aparecen mulleres, establecen os estereotipos de xénero profesións de mulleres e homes?
• As traballadoras da película son inmigrantes chicanas en EUA, que relación ten o binomio muller-inmigrante
no desempeño de traballos precarios?
• Cal cres que son as enfermidades laborais máis frecuentes no sector téxtil?
• Os deseñadores de prestixio son homes ou mulleres?
• Que aspectos se valoran para o desenvolvemento dunha profesión?

ANALIZANDO ESCENAS
SECUENCIA I
- Canto nos pagan por facelos?
- 18 dólares por cada un.
- E por canto se venden?
- En Bloomingdale´s véndense por 600 dólares.
- Págannos 18 e véndense por 600? Paréceche ben?
- Traballa, de acordo?
• Cal é a túa opinión da porcentaxe que recibe o taller
e o prezo de mercado dos vestidos?
• Que significa un prezo xusto?

SECUENCIA II
- Fannos falta 4 modistas.
- Non remataremos a tempo.
- Xa coñecedes a empresa Glitz, páganme á entrega.
- Non teño cartos para pagarvos.

• Por que non se paga unha parte por adiantado? Que
tipo de relación se establece entre a empresa Glitz
e o taller?
• Que consecuencias teñen para as traballadoras do
téxtil os prazos de entrega?
• A que se debe a presión nos prazos de entrega?

SECUENCIA II
- O traballo sucio págase.
- Isto é traballo sucio?
- É explotación.
- Non o entendes?
- Sodes man de obra barata para Bloomingdale´s.
• Por que son “man de obra barata”?
• Que entendes por “explotación”?
• Quen goza dos beneficios da diferenza entre o prezo
real do vestido e o prezo que acada no mercado?
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PARA APRENDER
• No repartimento desigual do traballo remunerado inflúen a segregación horizontal e a segregación vertical. Define estes conceptos.

Denomínase “Teito de cristal” a barreira invisible
que lles impide ás mulleres chegar ao cumio da súa
profesión por razóns de pertenza ao sexo feminino.
• Investiga a posición das mulleres en postos de
maior responsabilidade nos seguintes sectores
e relaciona estes datos coa segregación vertical:
política

empresa

finanzas

• O termo “brecha salarial” fai referencia a diferenza
entre os salarios dos homes e das mulleres. Analizade a táboa e argumentade se o repartimento de
renda entre mulleres e homes responde a criterios
de igualdade ou réxese por criterios de xénero.
Brecha salarial por ano entre homes e mulleres*
PAÍS

Unión Europea-25
España
Holanda
Hungría
Reino Unido
República Checa

BRECHA SALARIAL**

26,9
28,9
19,3
17,0
34,2
26,4

* Ano 2002.
** Na UE as mulleres gañan ao ano unha media dun 26,9% menos que os homes.
Fonte: Elaboración de EMAKUNDE a partir de EUROSTAT, Structure of Earnings
Survey.

O modelo de estratificación social das sociedades
tecnolóxicas presenta unha estrutura dual composta por un grupo de clases medias e un amplo
núcleo de persoas excluídas do sistema por realizar traballos precarios ou estaren desempregadas.
• Vincula este modelo coa concentración das
mulleres en determinados sectores profesionais (segregación horizontal).
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A GLOBALIZACIÓN ALIMÉNTASE DE
MAN DE OBRA BARATA FEMININA
O 90% das prendas de vestir fabrícanse a prezos ridículos no sueste asiático, América Latina ou no Leste de Europa. Nas chamadas sweatshops “fábricas da suor” traballan millóns de mulleres, con xornadas de 60 a 84 horas semanais por un salario
que non supera o 0.4% do prezo do artigo segundo denuncia a ONG “Roupa Limpa”.
NIKE. Esta empresa que di non vender zapatillas senón un espírito deportista, recibiu nos últimos anos unha chea de denuncias por
despedimentos masivos, emprego de man de obra infantil, acoso sexual ás costureiras e falta de condicións hixiénicas nas fábricas.
KUDONG é unha das manufacturas mexicanas que fabricou no ano 2000 un millón de camisetas Nike. Despois de moitas protestas internacionais creouse unha comisión de investigación que revelou a presenza de nenas de 13 anos gañando salarios miserables. O acoso
sexual non era o único problema que padecían estas mulleres. Durante a menstruación permitíaselle oficialmente que faltaran 2 días,
por suposto sen ser remuneradas. O acceso restrinxido aos baños que existe como norma da fábrica e o feito de que moitas mulleres non
tiñan diñeiro para mercar compresas obrigaban a este tipo de medidas. Como moitas mulleres saben que faltar ao traballo as prexudica,
visten con roupa escura e blusas longas para evitar que se vexan as manchas do sangue (Volume do negocio: 9.500 millóns de euros).
O abuso das multinacionais
Monica Fokkelman

PARA APRENDER
• Buscade nas etiquetas da roupa que levades
posta onde foron confeccionadas.

• As sweatshops tamén se lles denomina maquiladoras. Busca o significado do termo maquila, e indaga as causas económicas que favorecen a proliferación das maquiladoras no mundo globalizado.

• Outro fenómeno en expansión que afecta a
moitas adolescentes é o que se coñece como
dagongmei en China. Cales son as condicións
de traballo das dagongmei para produciren
produtos tan competitivos?

• Investiga sobre os efectos da globalización no
sector téxtil en Galicia, que teñen en común
cos casos anteriores?

A MODA DA ESCRAVITUDE
Así traballan as mulleres e nenas dos países subdesenvoltos:
SEN DESCANSO. As traballadoras do Terceiro Mundo están no traballo sete
días á semana. Non saben o que é un domingo libre.
SEN DIÑEIRO. Os seus soldos non chegan ao que coñecemos como “salario
de subsistencia”. É dicir, son realmente miserables.
SEN PROTECCIÓN. Carecen de asistencia sanitaria e non contan con Seguridade Social.
SEN LIBERDADE. Estas traballadoras teñen terminantemente prohibido
sindicarse.
SEN NADA! As denuncias por acoso sexual e os despedimentos por embarazo son algo habitual.
Adaptado de Aula de El Mundo
Paloma Corredor

• Que responsabilidades teñen as grandes marcas? E nós como
consumidores?
• Comentade en grupo:
Ser muller no primeiro mundo é difícil, pero selo no resto do
mundo é heroico. (Ángeles Perillán)

• Estades de acordo coa frase:
A globalización é unha mentira, so teño visto globalizada a
pobreza. (F. Mayor Zaragoza)
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Ou aceptan as condicións
indignas ou quedan sen traballo
Aboubkr Elkhamlichi, denuncia a regre-

pero, non se lles recoñece o dereito a

sión na que vive a situación laboral en

baixa de maternidade ou de enfermida-

Marrocos.

de, nin a sindicarse.

Cada vez os soldos son máis baixos, as

Descubrimos que moitas empresas

xornadas máis longas e proliferan os ta-

como Zara ou El Corte Inglés, subcon-

lleres clandestinos. Acúsase a varias em-

tratan talleres onde non se paga o salario

presas españolas do sector téxtil, como

mínimo e incluso traballan menores.

Inditex ou El Corte Inglés, por subcon-

Non teñen medo que por iniciar esta

tratar talleres informais onde se explota

campaña de sensibilización contra a ex-

a mulleres e nenas.

plotación estas grandes empresas mar-

Cal é a situación da muller obreira en

chen e deixen a xente sen traballo? Este

Marrocos?

é o gran dilema co que vive a muller no

A maioría das traballadoras recibe o sa-

Terceiro Mundo. Ou aceptan as condi-

lario mínimo pero non é suficiente para

cións inhumanas e salvaxes de explota-

vivir dignamente. As que traballan no

ción ou quedan sen traballo.

sector téxtil cotizan á seguridade social

A PRENSA INFORMA
Debate do texto en pequeno grupo. Por onde pasa a solución?

PARA REMATAR

RECURSOS PARA SABER MÁIS

• Confeccionade un informe sobre a presenza das

Más por menos
El trabajo precario de las mujeres en las cadenas de
producción globalizada (Intermon-Oxfam).

mulleres inmigrantes en España no servizo doméstico e na hostalaría. Incluíde:
• países de procedencia
• franxa de idade
• nivel de estudos
• factores que empurran á emigración
• rede social de acollida
• características dos salarios
• dereitos laborais e sociais
• estabilidade do traballo
• destino dos seus ingresos

http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/
anexos/2996/0_2996_090204_mas_por_menos.pdf
Moda que aprieta
La precariedad de las trabajadoras de la confección y
la responsabilidad social de las empresas (IntermonOxfam).

http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/
anexos/3001/0_3001_090204_Moda_que_aprieta.pdf
Campaña Roupa Limpa

http://www.ropalimpia.org/?idi=ga
Abusando a flexibilidade
Vídeo.

http://www.youtube.com/watch?v=B2vQIZ8ms4c&feature
=plaembeddedyer
Frozen river (Río xeado)
Cine (2008). Dúas mulleres en situación precaria
arriscan as súas vidas trasladando inmigrantes.
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