
VICEPRESIDENCIA
DA IGUALDADE E DO BENESTARUNIÓN EUROPEA

FEDER

O traballo invisíbel
das mulleres:
unha experiencia
na escola



VICEPRESIDENCIA
DA IGUALDADE E DO BENESTARUNIÓN EUROPEA

FEDER

presentación

 por que?

como?

que queremos ser de maiores?

a quen admiramos?

os soles

reparto de tarefas e reparto de tempos

un día sen mulleres

árbore xenealóxica

visitas

entrevistas-historias persoais

safari

o traballo das mulleres

análise vivencial do xénero

análise do contorno

a investigación

índice
p.3

p.5

p.7

p.9

p.11

p.13

p.15

p.17

p.19

p.21

p.23

p.25

p.27

Dep. Legal: C-2263-05



• 2 •



Esta exposición é o produto final dun traballo no ámbito 
educativo que parte do Servizo Galego de Igualdade. A ex-

periencia encádrase dentro do Proxecto IRIS (Iniciativas Rurais 
para a Igualdade Sociolaboral) que pertence á Iniciativa Comu-
nitaria INTERREG III A,  actuou sobre as comunidades escolares 
de seis centros de ensino de Galicia e o Norte de Portugal. Os 
centros son os seguintes: 

 ·Colexio Público “Valle Inclán”. Mugueimes-Muíños
 ·CEIP Pazo da Mercé. As Neves
 ·CEIP Rosalía de Castro. Xinzo de Limia
 ·Escola EB 2/3 Nadir Afonso. Chaves
 ·Escola EB 2/3 de Alfena. Alfena
 ·Escola EB 2/3 de Lamaçães. Braga

A maior parte dos materiais que se presentan foron elaborados 
polas nenas e nenos que participaron na experiencia, o resto 
pretende ser unha memoria de imaxes que nos achegue ao per-
corrido que fixeron ao longo de varias semanas…

A finalidade desta vertente do proxecto foi a elaboración dunha 
investigación histórica sobre as tarefas realizadas polas mulleres 
da zona co fin de recoñecer o seu valor. Foi unha investigación 
feita polo alumnado de seis centros de ensino, co apoio do pro-
fesorado e coordinado por axentes externos aos centros. 
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As mulleres de ambos lados da fronteira veñen realizando 
maioritariamente nos últimos séculos actividades ligadas á 

agricultura, gandería, explotación de montes, artesanía e moi-
tas outras actividades consideradas unha extensión do traballo 
doméstico. Traballos despoxados de valor socialmente, de re-
muneración económica e de recoñecemento persoal. É por isto 
prioritario visibilizar estes traballos e poñelos en valor así como 
analizar a influencia que as imaxes estereotipadas do que debe 
ser “traballo propio de mulleres” seguen a ter hoxe en día. Con-
sideramos necesario superar os condicionantes sociais que em-
purran a nenas e nenos a seguir elixindo traballos en función 
do que se considera máis apropiado para cada xénero. Os roles 
atribuídos en función do xénero continúan a influír nas elec-
cións formativas e profesionais das e dos nosos escolares e, en 
xeral, no seu desenvolvemento persoal e social. Estas atribucións 
históricas seguen a exercer un labor de limitación de potenciali-
dades persoais e de subordinación en todos os ámbitos dun sexo 
por parte do outro.

A importancia clave da escola para atallar as desigualdades so-
ciais entre mulleres e homes foi repetida innumerábeis veces. 
Por ser unha das principais canles de socialización, a escola é 
un marco social privilexiado para construír novas formas de re-
lacionamento entre novas identidades de xénero. E aínda que 
calquera modificación na organización social terá que contar 
coa participación de toda a sociedade, ningunha desas modi-
ficacións pode prescindir do sistema educativo. Este proxecto 
pretendeu pór un chanzo máis, todos necesarios e urxentes, na 
xestación dunha escola non sexista, integradora e igualitaria.
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As actividades deseñadas para a experiencia foron dirixidas 
para a consecución destes dous obxectivos centrais:

• Estimular o recoñecemento por parte das xeracións máis novas 
do valor dos traballos das mulleres, das semellanzas e diferenzas 
entre as actividades actuais e as do pasado recente e as coinci-
dencias de funcións das mulleres de zonas fronteirizas.

• Reflexionar sobre as situacións de discriminación derivadas 
das atribucións por razón de xénero para facilitar cambios de 
actitudes que axuden na consecución da igualdade de oportu-
nidades. 

As actividades agrupáronse en tres bloques segundo estes 
obxectivos axiais. Os dous primeiros bloques incidían sobre a 
construción de xénero e a igualdade de oportunidades, a nivel 
individual e social. O último bloque dedicouse á investigación.

Velaquí unha selección dos traballos expostos:
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Na análise das profesións elixidas por nenos e nenas com-

probamos a influencia das atribucións feitas en función 

do xénero. Estas atribucións están fortemente interiorizadas e 

convértense en expectativas propias; mentres que nunha alta 

porcentaxe as nenas escollen traballos que se vinculan ao rol 

tradicional feminino (coidado, educación, limpeza, estética…), 

os nenos adoitan escoller profesións onde se valora máis o éxi-

to individual e as capacidades intelectuais e físicas (enxeñarías, 

tecnoloxía, deportes, etc.) e habitualmente en cargos de maior 

poder que as mulleres (médicos, políticos, directores, xefes…) 

Por outra parte, as mulleres seguen sendo minoría en estudos 

de tipo técnico, precisamente os máis prestixiosos e con mellores 

expectativas económicas.

análise vivencial do xénero
que queremos ser de maiores?
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Con esta pregunta comezaba a segunda actividade elixida 

para traballar a análise vivencial do xénero. As nenas e os 

nenos foron contando a quen admiraban e que características 

valoraban neses homes ou mulleres. Ao vermos os murais que 

produciron reflexionamos sobre os modelos e referentes que ten 

actualmente o noso alumnado e que valores está a aprender e 

reproducir. A través desta actividade tamén aprendemos a va-

lorar comportamentos relacionados coa cooperación, a solida-

riedade ou a amizade, xa que tamén están presentes entre os 

valores que posúen as persoas máis admiradas.

análise vivencial do xénero
a quen admiramos?
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Cunha actividade de expresión plástica reflexionamos sobre 

as calidades, actitudes e accións que son atribuídas a cada 

persoa en función do xénero. 

Que é ser nena? e neno? A presenza de estereotipos é xa moi 

marcada nesta idade e esta actividade promove a súa superación 

e o desenvolvemento doutro tipo de capacidades non adscritas 

tradicionalmente ao noso xénero.

Todas as persoas temos potencial para impulsar aqueles aspec-

tos persoais que consideremos oportunos, deste xeito, tamén os 

nenos poden desenvolver a súa capacidade de expresar senti-

mentos de tristeza, de medo ou de cariño e as nenas de expre-

sar enfado ou de dicir non. Nesta dinámica animamos a des-

identificarnos coas calidades impostas pola socialización e que 

asumimos como propias.

análise vivencial do xénero
os soles
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Hai traballos que non se ven porque non contan nas grandes 

cifras da economía. É o traballo doméstico non remunera-

do. Mentres a muller gaña espazos no mercado laboral, dentro 

da casa segue soportando a maior carga de traballo.

A través do noso caderno de bitácora, o alumnado iniciou a 

busca de traballos desempeñados por mulleres. O primeiro paso 

foi analizar tanto o tempo de traballo como o tempo de lecer 

no ámbito familiar e valorar as consecuencias discriminatorias 

da dobre xornada das mulleres. Ao poñer en común as nosas 

táboas entendemos que todos os traballos poden ser realizados 

por persoas dun ou doutro sexo, recoñecendo e valorando o 

traballo doméstico.

análise do contorno
reparto de tarefas 

e reparto de tempos
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Que pasaría se un día ao espertar comprobamos que non 

hai mulleres? A resposta a esta hipótese imaxinaria fíxonos 

recoñecer e valorar o traballo desenvolvido por mulleres en todo 

o mundo. 

As mulleres achegan unha terceira parte da forza laboral e tra-

ballan as dúas terceiras partes do total das horas de traballo. 

Porén, unha parte importante da súa actividade, ao non ser 

remunerada economicamente e pertencer ao mundo do priva-

do, non é recoñecida como traballo. De feito, só obteñen unha 

décima parte dos ingresos mundiais.

As técnicas da escritura creativa posibilitan a exploración lúdica 

de argumentos con contidos útiles para a análise en clave de 

xénero.

análise do contorno
un día sen mulleres
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Comezamos a investigación desde o máis próximo. Nesta 

proposta facemos unha pequena pescuda na procura das 

persoas que integraron a nosa familia ao longo de varias xe-

racións e dos traballos que desempeñaron. Tradicionalmente a 

representación do traballo feminino foi escasa e insuficiente, 

nesta proposta pomos o noso gran de area na recuperación da 

memoria dos traballos que levaron a cabo as mulleres do sécu-

lo vinte para os que non houbo prestixio nin recoñecemento; 

xunto coa memoria recuperamos tamén o valor que tiveron para 

a sociedade.

a investigación
árbore xenealóxica
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Dentro das propostas do profesorado houbo experiencias 

moi enriquecedoras. Unha delas foi a excursión ao Museo 

Etnográfico da Limia, alí descubrimos moitos datos acerca dos 

traballos feitos por mulleres da zona limiá, sobre todo aqueles 

relacionados cos labores do tecido. Outra das excursións levo-

unos a un forno, onde nos explicaron todo o proceso de elabo-

ración do pan.

a investigación
visitas
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Seguimos trazando o mapa dos traballos exercidos por mu-

lleres ao longo do século XX, agora a través dos testemuños 

directos de avoas, bisavoas ou mesmo veciñas. 

A narración en primeira persoa das súas vivencias favorece o 

achegamento crítico á desigualdade no ámbito laboral e sensi-

biliza cara á realidade discriminatoria que amosan as distintas 

experiencias narradas. 

A entrevista persoal é unha das mellores estratexias para recupe-

rar e valorar a memoria dos traballos pasados pero tamén cum-

pre outro obxectivo, o de achegar a familia á escola dun xeito 

máis cálido e humano, implicándoa nos obxectivos coeducativos 

do proxecto.

a investigación
entrevistas-historias persoais
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Volvemos a saír das aulas para actuar en espazos cotiás e 

próximos: na escola, na rúa, nos cíbers, nas tendas..., pro-

movendo a aventura da investigación. Coas nosas cámaras na 

man, puxemos en práctica outra forma de mirar o mundo. Ache-

gámonos aos lugares de traballo de mulleres descoñecidas para 

nós e recollemos os seus sentimentos e pensamentos con res-

pecto ao propio traballo; un pasiño máis cara a súa visibilidade e 

valoración é un bo xeito de rematar a investigación, explorando 

as posibilidades de atopar historias e palabras imprescindíbeis no 

contorno inmediato.

a investigación
safari
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Nas nosas buscas sobre traballos desenvolvidos por mulleres 

na zona sur de Galicia e o norte de Portugal atopamos 

algúns que aínda se manteñen no tempo como a labranza, os 

traballos da casa ou a elaboración do pan, que puidemos ver en 

directo, e outros, como o proceso de elaboración do liño que 

puidemos ver nun museo. Estas actividades foron nomeadas en 

múltiples ocasións ao longo desta investigación e en ambos os 

dous territorios. 

a investigación
o traballo das mulleres
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