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A EVOLUCIÓN DO TRABALLO DAS MULLERES NA
HISTORIA RECENTE
Esta unidade didáctica foi froito dunha experiencia no eido educativo que parte do Servizo
Galego de Igualdade. Este traballo encadrouse dentro do Proxecto IRIS (Iniciativas Rurais para a
Igualdade Sociolaboral), que pertence á iniciativa comunitaria Interreg IIIA. Púxose en práctica entre
as comunidades escolares de seis centros de ensino de Galicia e do Norte de Portugal, co apoio do
profesorado e estivo coordinado por axentes externos aos centros. A finalidade deste proxecto foi a
elaboración dunha investigación histórica sobre as tarefas realizadas polas mulleres da zona, dándolles o valor que non se lles recoñece socialmente.
As mulleres de ambos os lados da fronteira veñen realizando nos últimos séculos actividades
ligadas á agricultura, gandaría, explotación de montes, artesanía e moitas outras actividades, consideradas unha extensión do traballo doméstico e despoxadas de valor no económico e de recoñecemento no persoal. É por isto que consideramos prioritario recoñecer o papel das mulleres na sociedade como axentes invisibilizados ao longo da historia e cuestionar e superar a atribución estereotipada das responsabilidades, en función do sexo.
Por outra parte, consideramos que os papeis atribuídos en función do xénero continúan influíndo nos nosos escolares nas súas eleccións profesionais e, en xeral, no seu desenvolvemento persoal e social. Estas atribucións históricas seguen exercendo un labor de limitación de potencialidades
persoais (por exemplo, á hora de facer unha escolla profesional) e a subordinación en todos os ámbitos dun sexo por parte do outro.
A importancia clave da escola para atallar as desigualdades sociais entre homes e mulleres
repetiuse innumerables veces. Por ser unha das principais canles de socialización, a escola é un
marco social privilexiado para construír novas formas de relación entre novas identidades de xénero. E aínda que calquera modificación na organización social terá que contar coa participación de
toda a sociedade, ningunha desas modificacións 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.

Obxectivos
A finalidade principal foi a de incorporar ou reforzar a perspectiva de xénero nos centros educativos; ademais disto, era preciso ter en conta os seguintes obxectivos xerais:
• Estimular o recoñecemento por parte das xeracións máis novas do valor dos traballos das
mulleres, das semellanzas e diferenzas entre as actividades actuais e das do pasado recente.
• Reflexionar criticamente sobre as situacións de discriminación derivadas das atribucións
por razón de xénero.
• Potenciar cambios de actitudes que axuden na consecución da igualdade de oportunidades.
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Valoramos, ademais, os seguintes obxectivos específicos:
• Motivar e implicar o alumnado en todo o proceso da investigación.
• Crear un espazo de participación e confianza para todas as persoas implicadas.
• Implicar toda a comunidade educativa e o contorno (profesorado–alumnado–familias–poboación) na propia investigación e nos resultados máis visíbeis desta.
• Tratar de darlles continuidade tanto á metodoloxía coma aos contidos e á filosofía que
guían este proxecto.
• Garantir a adquisición de coñecementos básicos sobre a sociedade e a cultura local e desenvolver a interpretación e a análise crítica dos fenómenos sociais e culturais, suscitando
unha actitude responsable, solidaria e participativa.

Persoas destinatarias
Nenas e nenos de primeiro ciclo da ESO.
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PROGRAMACIÓN
BLOQUE I. ANÁLISE VIVENCIAL DO XÉNERO
Sesión 1
Que queremos ser de maiores?
A quen admiramos?
Sesión 2
Os soles.
Interpretación de profesións.
BLOQUE 2. ANÁLISE DO CONTORNO
Sesión 3
Na miña casa...
Que pasaría se...?
Sesión 4
A árbore xenealóxica.
Unha viaxe no tempo I. Preparación de entrevistas.
Sesión 5
Unha viaxe no tempo II. Análise dos resultados.
BLOQUE 3. A INVESTIGACIÓN
Sesión 6
A memoria recuperada.
Sesión 7
Safari fotográfico.
Sesión 8
Os murais.
ANEXO 1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ANEXO 2. FICHAS DE TRABALLO
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◗ BLOQUE 1. ANÁLISE VIVENCIAL DO XÉNERO
QUE QUEREMOS SER DE MAIORES?
Obxectivos
• Ser conscientes das atribucións feitas en función do xénero, de como se interiorizan para
convertelas en expectativas propias.
• Tratar de potenciar a adquisición de capacidades, habilidades, coñecementos e destrezas
entre todo o alumnado, á marxe do xénero.

Tempo
20 minutos.

Recursos
Encerado e xiz.

Desenvolvemento
Pedímoslles a todas as alumnas e alumnos que poñan nun papel que queren ser de maiores,
coas razóns para esta escolla. Recollemos todos os papeis e, mentres se len, anotamos as profesións
en dúas columnas no encerado: nenas e nenos.
Faise unha comparación entre unha columna e a outra. Hai diferenzas entre o que seleccionaron os nenos e o que seleccionaron as nenas? Por que escolleron esas profesións?
Preguntámoslles cales das profesións que foron xurdindo non elixirían nunca. A reflexión
parte de observar se escollen profesións da columna á que non pertencen (nena ou neno) e as razóns
que expoñen para renunciar a profesións da columna oposta: por que nunca serían iso?

Orientacións
É preciso ter en conta as profesións ligadas a cada xénero. Nunha alta porcentaxe, as mulleres escollen traballos que se vinculan ou son unha extensión do papel tradicional (coidado, educación, axuda, limpeza, estética…); isto tradúcese en profesións ligadas ás humanidades, ao ensino, á
sanidade (enfermeiras, habitualmente), ao traballo social, á estética, á limpeza, ao comercio…
Pola contra, os homes adoitan escoller profesións onde se valora máis o éxito individual e as
capacidades intelectuais (enxeñarías, ciencias, etc.) e, habitualmente, en cargos de maior poder que
as mulleres (médicos, políticos, directores, xefes…).
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Teremos en conta, tamén, a necesidade de non desvalorizar o mundo tradicionalmente feminino; é dicir, non tentar que as nenas só elixan ou teñan en consideración profesións tipicamente
masculinas, senón tamén que os nenos teñan en consideración traballos onde desenvolvan a solidariedade ou a tenrura.
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A QUEN ADMIRAMOS
Obxectivos
• Valorar comportamentos relacionados coa cooperación, a solidariedade ou a amizade por
riba doutros máis de “moda”, como a competitividade ou a agresividade.
• Reflexionar e analizar desde unha perspectiva de xénero os modelos e referentes que ten
actualmente o noso alumnado e que valores están a aprender e reproducir.

Tempo
30 minutos.

Recursos
• Material para escribir.
• Panel para o mural.

Desenvolvemento
Cada participante vai elixir dúas persoas ás que admire (unha próxima e outra famosa) e escribir os seus nomes. Pedímoslles que fagan unha listaxe de cousas polas que admiran esas persoas e
poñemos en común no encerado ou nun mural as personaxes seleccionadas coas características que
prevalecen nelas.
Facemos unha análise conxunta das dúas listaxes, coas seguintes preguntas:
• Hai máis homes ou mulleres? Por que?
• As características seleccionadas responden máis ao papel tradicional masculino ou ao
feminino? As mulleres seleccionadas foron escollidas por cuestións relacionadas co seu
físico ou por razóns intelectuais?
• Que hai en nós das características seleccionadas das persoas que admiramos?

Orientacións
Trátase de reflexionar sobre os modelos que ten o noso alumnado, en que persoas se fixan (se
son mulleres ou homes) e que características admiran (actitudes solidarias, cooperativas, de acercamento entre persoas, intelectuais… ou máis ben admiran actitudes agresivas, competitivas, individualistas, unicamente estéticas?
Se introducimos a variable “ámbito privado” fronte a “ámbito público”, podemos comprobar
se no contorno familiar e doméstico a presenza de mulleres é máis frecuente e, por outra parte, se no
ámbito público adoitan aparecer máis homes.
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Outra proposta inclúe traballar con imaxes, pedíndolles que traian unha foto da persoa escollida, para incluílas no mural colectivo.
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OS SOLES DIVERSOS
Obxectivos
• Reflexionar sobre as calidades, actitudes e accións que se lle atribúen a cada persoa en
función do xénero.
• Impulsar o desenvolvemento doutro tipo de capacidades e reforzar as persoas que as desenvolven, a pesar da dificultade que isto implica (descualificacións, falta de integración...).
• Contribuír a unhas relacións de equidade entre o alumnado, ao “desmontar” o binomio
activo-pasiva, agresivo-sufridora.

Tempo
30 minutos.

Recursos
Fichas 1, 2 e 3 do anexo 2.
Dous paneis grandes: un con dous soles debuxados (pódeos facer o alumnado) e outro cun
único sol.

Desenvolvemento
Cadaquén escribe ao redor dos soles coas palabras “NENA” e “NENO” doce adxectivos ou
verbos. Trátase de escribir espontaneamente as palabras que xurdan, sen ningunha censura, ao xeito
dunha chuvia de ideas.
En dous carteis grandes de papel, vanse anotando as palabras que anteriormente escribiron na
folla para, entre todos e todas, construír unha visión colectiva. Debátese en gran grupo sobre as ideas
que apareceron e se están de acordo ou non coas características asignadas a cada sol.
Noutro mural constrúen un novo sol entre todo o mundo, negociando unha serie de cualificativos e verbos que xulguen positivos para “PERSOA”.
Para rematar, na ficha persoal coa palabra “EU” escríbense ao redor do sol as palabras que
máis nos gustasen das que se nomearon para “NENA”, para “NENO” ou para “PERSOA”.

Orientacións
Temos en conta que as atribucións de xénero se van aprendendo desde a infancia (de 3 a 5
anos), aínda que é mais adiante (sobre os 14 anos, aproximadamente) cando máis se exteriorizan. É
importante sermos conscientes de que todas as persoas temos potencial para desenvolver aqueles
• 13 •
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aspectos que consideremos oportunos. Deste xeito, tamén os nenos poden desenvolver a súa capacidade de expresar sentimentos de tristeza ou de medo e as nenas de expresar enfado, rabia, de dicir
que non, etc. Nesta dinámica animamos as persoas participantes a des-identificarse coas calidades
impostas pola socialización e asumidas como propias. Asemade, promovemos o reforzo dunha identidade persoal libre de estereotipos.
Fonte
Adaptación dunha proposta de Charo Altable. Educación Sentimental e erótica para adolescentes. Madrid. Miño y Dávila Editores, 2000.
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INTERPRETAMOS PROFESIÓNS
Obxectivos
• Experimentar situacións que favorezan un cambio de papel.
• Potenciar o pensamento de que cada persoa pode desenvolver a súa opción profesional
cara a calquera campo, á marxe do seu sexo.
• Potenciar a creatividade e a desinhibición.

Tempo
25 minutos.

Recursos
Tarxetas con nomes de profesións e tarxetas con nomes de ferramentas (ficha 4 do anexo 2).

Desenvolvemento
Dividimos a clase en dous grupos. A un deles adxudicámoslle as profesións e ao outro as
ferramentas.
No grupo das profesións, repartímoslles ás nenas un papel que represente unha profesión que
habitualmente desenvolveran os homes e, aos nenos, un papel cunha profesión que se asocie tradicionalmente a mulleres.
No grupo das ferramentas, dámoslle a cada participante un papel cunha ferramenta necesaria
para complementar unha das profesións.
Sae ao medio da aula ou espazo unha das “Profesións” e interprétaa sen palabras, até que a
“Ferramenta” axeitada se dá conta de que é o seu par e sae; entre as dúas improvisan unha pequena
escena sobre esa profesión.
Preguntámoslles como se sentiron ao interpretar profesións que adoitan desenvolver persoas
doutro sexo e se atopan razóns para que un home ou unha muller non poida realizar calquera delas.

Orientacións
Trátase de xogar cos cambios de papel e de xerar alternativas aos modelos que habitualmente se toman en consideración desde o mundo feminino e desde o mundo masculino.
Fonte
Adaptación dunha proposta de Maite Garaigordobil Landazabal. Obradoiro sobre o desenvolvemento afectivo-emocional a través do xogo. 5.º Foro Galego de Educación para a
Igualdade. SGI, 2003.
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◗ BLOQUE 2. ANÁLISE DO CONTORNO
NA MIÑA CASA
Obxectivos
• Iniciar a busca de traballos non recoñecidos socialmente e desempeñados por mulleres.
• Analizar e comparar o tempo de traballo de mulleres e homes no ámbito familiar.
• Recoñecer e valorar o traballo non remunerado desenvolvido por mulleres no ámbito privado.
• Valorar as consecuencias da dobre xornada das mulleres.
• Entender que todos os traballos poden ser realizados por persoas dun ou doutro sexo, recoñecendo e valorando o traballo doméstico.

Tempo
35 minutos.

Recursos materiais
Fichas 5 e 6 do anexo 2.

Desenvolvemento
Os nenos e as nenas cubrirán previamente as fichas 5: Quen fai que? e 6 Que facemos co noso
tempo? Xa na aula, contabilizamos o tempo investido nas distintas tarefas non remuneradas que se
realizan no ámbito doméstico. Posteriormente, analizamos se todas as persoas que integran a familia teñen a mesma porcentaxe de tempo libre.
Preguntas para a reflexión:
• Quen se ocupa das tarefas domésticas?
• Para quen son útiles as tarefas domésticas?
• Por que se distribúe así o tempo na familia?
• Facemos o mesmo as nenas que os nenos?
• Quen ten máis e quen ten menos?
• Hai algunha tarefa que se poida intercambiar?
• Como podemos repartir o tempo de forma máis xusta?
• 16 •
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• Quen fai máis actividades de ocio e formación?
• Por que cres que pasa isto?
• Que consecuencias pode ter no futuro?
• Debe unha soa persoa encargarse de todo o que ocorre no fogar?

Orientacións metodolóxicas
Neste século, as mulleres incorporáronse masivamente ao mercado de traballo. A pesar do
esforzo que supón realizar unha dobre xornada laboral, dentro e fóra do fogar, a maioría das tarefas
domésticas seguen recaendo nas mulleres. O esforzo de conciliación é case imposíbel, o desenvolvemento a nivel profesional implica sempre custos familiares e persoais. Máis alá do concepto de
“axuda”, que se basea en outorgarlles a responsabilidade das tarefas domésticas só ás mulleres, é precisa unha implicación dos homes na asunción destas responsabilidades non remuneradas da que
todos e todas nos beneficiamos.
As mulleres de todo o mundo achegan unha terceira parte da forza laboral e traballan 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 privado, non é recoñecida como traballo.
Non adoitamos valorar a dedicación á agricultura e á gandaría, ao coidado da familia, ao fogar, á
educación de fillas e fillos.
Fontes
Adaptado dunha proposta extraída da unidade didáctica Non máis violencia contra as mulleres. Amnistía Internacional, 2004.

http://www.es.amnesty.org/temas/educa/materiales.shtm
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QUE PASARÍA SE UN DÍA...
Obxectivos
• Recoñecer e valorar o traballo desenvolvido por mulleres.
• Explorar as capacidades creativas dunha hipótese imaxinaria que nos enfronte a un mundo
sen o traballo das mulleres.

Tempo
20 minutos.

Recursos materiais
Ficha 7 Que pasaría se un día...?, incluída no anexo 2.

Desenvolvemento
Completamos a ficha correspondente. Analizamos como cambiaría a nosa vida se non houbese ningunha muller que fixese os traballos que desempeñan no noso contorno.
A segunda parte do xogo consiste en sentar nunha cadeira formando un círculo e construír
unha historia colectiva que comece coa frase: “QUE PASARÍA SE UN DÍA DESAPARECESEN AS
MULLERES...?”. Cada persoa irá engadindo unha frase a partir da que dixo a persoa anterior, de
xeito que se vaia construíndo unha historia entre todo o grupo.
Fontes:
Adaptación dunha proposta incluída na unidade didáctica Educación afectivo-sexual en la
educación infantil. Junta de Andalucía. Consellería de Educación e Ciencia.
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A ÁRBORE XENEALÓXICA
Obxectivos
• Sensibilizar, motivar e preparar a investigación dos traballos desenvolvidos por mulleres.
• Representar o traballo exercido polas mulleres que integran a nosa familia.
• Recuperar a memoria dos labores a cargo das mulleres durante o século XX.

Tempo
25 minutos.

Recursos materiais
Cartolinas, bolígrafos, rotuladores ou pinturas.

Desenvolvemento
As rapazas e rapaces farán en cartolina a súa propia árbore xenealóxica, recollendo os seguintes datos: nome e apelidos, ano, lugar de nacemento e profesión. Coa axuda da árbore, investigaremos os traballos que realizaban as persoas que integran a nosa familia, tres xeracións antes da nosa.
Esta árbore proporcionaralle ao alumnado unha ferramenta visual que facilite a recollida de información.
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UNHA VIAXE NO TEMPO I - II
Obxectivos
• Recuperar a memoria sobre traballos exercidos por mulleres ao longo do século XX.
Recoñecer e valorar de xeito positivo o traballo non remunerado que se realiza no ámbito
doméstico.
• Impulsar o interese cara á procura directa de información.
• Favorecer a análise crítica da desigualdade no ámbito do traballo.
• Sensibilizar cara á realidade discriminatoria no desempeño das tarefas domésticas e desenvolver unha actitude de corresponsabilidade e cooperación, independentemente do sexo
de quen as exerza.

Tempo
Preparación de entrevistas: 25 minutos.
Análise de entrevistas: 50 minutos.

Recursos materiais
Fichas 8 e 9 do anexo 2.

Desenvolvemento
As rapazas e rapaces terán que recoller información con respecto á súa familia ou ao seu contorno máis achegado. Deberán preguntar polos traballos que se realizaron ao longo de tres xeracións
antes da súa. Para iso, dedicaremos un tempo a elaborar as preguntas que nos parecen máis relevantes para esta entrevista. Achegamos unha ficha orientativa (8) no anexo 2, na cal podemos basearnos.
As entrevistas desenvólvense fóra do tempo lectivo. Cos resultados, faremos unha análise
conxunta comparando os datos que obtivemos de mulleres e homes e entre as diferentes xeracións.
Unha vez que se fixo esta primeira achega, propomos seguir profundando na investigación
sobre as actividades que desenvolvían as mulleres na vida cotiá. Entre as testemuñas, seleccionaremos as mulleres de xeracións anteriores que nos relaten máis polo miúdo as súas condicións de vida
e laborais. Alén das tarefas que realizaban na casa, iremos descubrindo que traballaban no campo,
coidaban o gando, muxían e vendían o leite, cosían para outras persoas... desde idades moi temperás. Unha posíbel guía de entrevista aparece na ficha 9 do anexo.
Esta dinámica ten continuidade na seguinte: “A memoria recuperada”.
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Orientacións metodolóxicas
Un aspecto central é estabelecer as estratexias para estruturar e facilitar a xeración de ideas
das persoas entrevistadas:
- Podemos seguir a división tradicional do tempo, de forma cíclica e anual.
- Intentaremos evitar as preguntas que teñan como resposta SI ou NON.
- A entrevista pode comezar cun parágrafo que inclúa os datos persoais da persoa, o lugar
onde reside, etc.
- Sería moi positivo dispoñer de gravadoras para recoller a conversa e cámaras fotográficas
para documentala visualmente.
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◗ BLOQUE 3. A INVESTIGACIÓN
A MEMORIA RECUPERADA
Obxectivos
• Analizar o traballo desempeñado polas mulleres da zona.
• Recuperar a memoria de mulleres próximas e valorar as súas achegas á sociedade.

Tempo
50 minutos.

Recursos materiais
Entrevistas.

Desenvolvemento
Seguimos o proceso de investigación ao redor dos traballos que desenvolveron ao longo do
século XX as mulleres da nosa familia. Despois de facer as entrevistas programadas, facemos unha
posta en común nesta sesión. Apuntamos no encerado os traballos que van xurdindo. Unha vez clasificados e seleccionados, decidimos o traballo ou traballos que imos investigar máis en profundidade. A investigación será conducida por nós a través de entrevistas concertadas, visitas a museos,
visionado de fotos ou mesmo lecturas recomendadas.
Tras a posta en común das entrevistas, podemos promover a reflexión a través de preguntas
como as seguintes:
• Como cambiou o nivel de estudos e o traballo nas tres xeracións?
• Cales foron os principais cambios para a muller desde entón?
• Que cousas non mudaron?
• Que cambiou na vida das mulleres e dos homes desde as tres xeracións anteriores?
• Cando foi obrigatorio o ensino?
• Porque o foi antes para os homes que para as mulleres?
• Que diferenzas existen entre o traballo que desenvolven as mulleres e o que desenvolven
os homes?
Con todo o material conseguido na derradeira sesión faremos un mural explicativo que difunda cada traballo.
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O SAFARI FOTOGRÁFICO
Obxectivos
• Facer visíbel o traballo desempeñado por mulleres.
• Achegarnos aos sentimentos ou pensamentos das mulleres con respecto ao seu propio traballo, para facilitar unha actitude empática e a sensibilidade cara á súa valoración.
• Saír das aulas, actuar en espazos cotiáns para as rapazas e rapaces: na escola, rúa, cíbers,
comercios, tendas, etc., promovendo a aventura da investigación.

Tempo
50 minutos.

Recursos materiais
Cámaras fotográficas, cadernos, rotuladores.

Desenvolvemento
Saímos á rúa a partir do propio centro de ensino, para que as rapazas e rapaces se poñan en
contacto cos pensamentos, accións e sentimentos que imos atopar na rúa. Facémoslles fotografías ás
mulleres que atopemos no seu traballo, solicitándolles que escriban nun caderno algo acerca do traballo que desempeñan. O proceso de investigación centrado no labor das mulleres que integran ou
integraron a nosa familia esténdese, mediante esta técnica, ao ámbito actual. Partimos do propio contorno das rapazas e rapaces, preguntándolles ás mulleres que traballan no colexio limpando, ensinando ou exercendo labores administrativos.

Orientación metodolóxicas
Podemos pedirlles ás mulleres que atopemos que escriban as súas achegas segundo estas propostas:
EU SON......GUSTARÍAME SER.................
Ou ben:
GÚSTAME O MEU TRABALLO PORQUE.................
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OS MURAIS
Obxectivos
• Facer visíbel o traballo desempeñado por mulleres.
• Achegarlle a toda a comunidade educativa os resultados máis visíbeis da experiencia.

Tempo
50 minutos.

Recursos materiais
Papel, cola, pinturas, rotuladores.
Materiais recollidos nas entrevistas e saídas.

Desenvolvemento
Nesta sesión compilamos todo o material e elaboramos murais expositivos para colocar na
aula ou fóra dela, abertos a todo espazo escolar. Nestes murais reflíctese o traballo e as conclusións
que foron xurdindo ao longo da experiencia das nenas e nenos.
A técnica do mural ten unha importante capacidade comunicativa; achéganos unha mensaxe
coa intencionalidade de que sexa asumida pola persoa que a mira, desde a compoñente motivadora
da expresión gráfica. Neste caso, reflectirá o valor de traballos asumidos por mulleres, imprescindíbeis no desenvolvemento social, algúns deles xa esquecidos, e irá dirixida cara á sensibilización de
toda a comunidade educativa.
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◗ ANEXO 1: OUTRAS PROPOSTAS
Actividades para reforzar o Bloque 1. Análise vivencial do xénero
DIFERENZA SEXO / XÉNERO
Obxectivos
• Achegarnos á comprensión do sistema sexo-xénero.
• Analizar o concepto de xénero como construción social.
• Valorar os condicionantes que exercen sobre nós as expectativas e estereotipos de xénero.
• Identificar as características consideradas como femininas ou como masculinas e distinguir a súa orixe biolóxica ou cultural.

Tempo
30 minutos.

Recursos materiais
Encerado e xiz.
Unha pelota.

Desenvolvemento
As persoas participantes colócanse nun círculo cunha persoa no centro, sostendo a pelota. A
persoa xogadora comeza no centro dicindo en voz alta: “as mulleres son...” e, ao mesmo tempo, lánzalle a pelota a unha persoa do círculo. A persoa que recolle a pelota inmediatamente di en voz alta
unha palabra que defina as mulleres. Esta persoa deberá responder espontaneamente e, sen deterse a
pensar, botar de novo a pelota ao centro. A persoa no centro di entón: “os homes son...” e a xogadora que recolle a pelota responde. A medida que progresa o xogo, unha voluntaria escribe as respostas en dúas columnas.
Unha vez que temos as definicións escritas no encerado, a reflexión oriéntase a analizar se
estas características son consideradas “naturais” por todo o mundo.
Analizamos até que punto a sociedade marca como deben ser as persoas do sexo masculino e
feminino, valorando cales son as consecuencias destes estereotipos para as mulleres e os homes.
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COMO AVANZAMOS
Obxectivos
• Relacionar circunstancias persoais e sociais como condicionantes do noso desenvolvemento persoal, social ou laboral.
• Reflexionar sobre os condicionamentos por razón de xénero.
• Introducir as posíbeis solucións a situacións inxustas: accións positivas, cambio de actitudes e estereotipos...
• Desenvolver a capacidade para asumir diferentes perspectivas de análise da realidade.
• Explicitar e debater sobre prexuízos e estereotipos asignados socialmente en función do
xénero.

Tempo
40 minutos.

Recursos materiais
Fichas co papel de cada personaxe.
Guión coas propostas para avanzar.
Xiz para sinalar no chan as casas do xogo.

Desenvolvemento
Repartimos ao chou unha ficha individual, coas características do papel que teñen que asumir. Esta ficha é secreta. Outra posibilidade é que fagamos o repartimento tendo en conta os papeis
das persoas participantes que nos interesa mudar.
Propomos pintar no chan con xiz unha superficie con pequenos cadros; isto non é imprescindíbel, podemos sinxelamente dar pasos cara a adiante.
Colócanse as nenas e os nenos na posición de saída.
Imos lendo unha batería de preguntas, son propostas de accións que cada personaxe poderá,
ou non, levar a cabo. Por cada resposta afirmativa, a persoa avanza un cadro. Unha vez que lemos
todos, descóbrense os papeis e cada quen explica por que avanzou ou por que non puido facelo. É
importante insistir en que deben identificarse ben coa personaxe que lles tocou.
Despois, avaliamos todo o proceso e facemos un pequeno debate sobre os límites que nos
impón o xénero. Que diferenzas hai entre o papel que desenvolvín e eu mesma? Por que me gusta ou
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non o papel que me tocou? Como me sinto quedando atrás, ou diante de todo? Falamos das posíbeis
solucións para evitar a exclusión por razóns de xénero.

ORIENTACIÓNS
Trataremos que identifiquen as limitacións —de calquera tipo— que a sociedade lles impón
aos dous sexos e que analicen criticamente esas crenzas, potenciando que todas as persoas poidan
desenvolverse plenamente.
Exemplos de personaxes:
- Rapaza de 10 anos. Vive nunha aldea a 6 quilómetros de Muros. Seu pai e súa nai traballan nunha explotación gandeira e ten un irmán de dous anos.
- Mozo de 18 anos. Vive en Vigo, traballa nun estabelecemento de comida rápida para axudar á economía familiar.
- Muller de 20 anos. Ten un neno pequeno, busca traballo e non rematou os estudos. É de
etnia xitana.
- Neno de 11 anos. Vive en Santiago de Compostela. Seu pai é mestre e súa nai é médica.
…
Exemplos de propostas de accións:
• Xogar ao fútbol na fin de semana.
• Defenderse ante un rillote.
• Presumir, ocuparse da moda.
• Ser moi choromicas.
• Ir de excursión á neve.

• 29 •

Unidade Didáctica

Actividades para reforzar o Bloque 2. Analizamos o contorno.
A CASA COLECTIVA
Obxectivos
• Analizar o tempo de traballo na casa.
• Achegar unha visión alternativa dunha distribución equitativa de traballo doméstico.

Tempo
40 minutos.

Recursos materiais
Fichas cubertas do alumnado.
Cartolinas, pinturas, tesoiras, cola...

Desenvolvemento
Unha vez que examinamos de xeito colectivo os resultados obtidos nas fichas e analizamos as
causas e consecuencias do repartimento desigual, deseñamos unha casa para todas e todos na que o
tempo libre se reparta de xeito equitativo e o traballo tamén. Nesta casa e no seu contorno reflectiremos, a través de recortes, debuxos ou textos, o noso proxecto común, construíndo unha alternativa
de igualdade a través da creatividade colectiva.
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MIRANDO XORNAIS
Obxectivos
• Descubrir a información que nos dan os xornais dos traballos desempeñados por mulleres.
• Analizar comparativamente e de xeito crítico a visibilidade que se lles outorga aos traballos tradicionalmente masculinos, fronte aos tradicionalmente femininos.

Tempo
40 minutos.

Recursos materiais
Xornais e revistas, tesoiras, cola, pinturas.

Desenvolvemento
Recollemos da prensa noticias, artigos ou fotos que se refiran aos traballos que aparecen
reflectidos nos medios de comunicación e quen os desempeña. Dividimos o grupo en subgrupos de
tres ou catro persoas. Durante os primeiros 15 minutos, buscarán os traballos desempeñados por
homes. Ao cabo deste tempo, comezamos a busca dos traballos que se asocian con mulleres. Tras
outros 15 minutos, expoñemos os nosos resultados para toda a clase. Co material recollido elaboramos un mural colectivo que reflicta a realidade que nos mostran os medios de comunicación e outro
mural colectivo coa nosa alternativa: un xornal que reflicta un mundo non discriminatorio e que el
mesmo non discrimine.

Orientacións metodolóxicas
Trátase de recoller a visión que os medios de comunicación reflicten das mulleres e do seu
desenvolvemento profesional.
A importancia dos medios de comunicación de masas radica na súa función lexitimadora e de
interpretación da realidade. Ao mesmo tempo que transmiten información, ofrecen e normalizan pautas de comportamento, constrúen modelos e referentes sociais, e invisibilizan ou sobreexpoñen
determinados aspectos da sociedade. Unha análise superficial lévanos a observar que neste ámbito as
referencias profundan e reforzan os estereotipos de xeito moi marcado. A presenza de mulleres é moi
inferior á dos homes, sobre todo nas primeiras páxinas, dedicadas ás noticias máis relevantes. Entre
as referencias a mulleres, nunha porcentaxe elevada —o 41 %— aparecen como vítimas.
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O aspecto profesional aparece maioritariamente asociado á política e o tratamento é moi diferente ao que se fai de homes, pois é frecuente que se destaque o papel de xénero mediante referencias á súa vida familiar, forma de vestir, peiteado e outros detalles que non se nomean cando se trata
dun home.
Preguntas para a reflexión:
Cal é a idea de muller que se transmite?
Cantas veces se mencionan persoas do sexo feminino?
En que espazos se sitúan estas mulleres?
Que fan nestes espazos?
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◗ ANEXO 2. FICHAS DE TRABALLO
FICHA 1
OS SOLES
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FICHA 2
OS SOLES
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FICHA 3
OS SOLES
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FICHA 4
INTERPRETACIÓN DE PROFESIÓNS
PROFESIÓNS

FERRAMENTAS E PERSOAS

PERSOAL DE LIMPEZA

VASOIRA

COIDADOR DE NENOS E NENAS
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BEBÉ

CONDUTORA DE CAMIÓN

CAMIÓN

PILOTA DE AVIÓN

AVIÓN

PERRUQUEIRO

PEITE

MECÁNICA

COCHE

ASTRÓNOMA

TELESCOPIO

COCIÑEIRO

POTA

PINTORA

PAREDE

TÉCNICA DE CÁMARA DE TV

CÁMARA DE TV

INFORMÁTICA

COMPUTADOR

PROFESOR

ALUMNO OU ALUMNA

ENFERMEIRO

ENFERMO OU ENFERMA

BIBLIOTECARIO

LIBRO

FONTANEIRA

BILLA

BAILARÍN

PARELLA DO BAILARÍN

CONDUTORA DE GUINDASTRE

GUINDASTRE

BOMBEIRA

MANGUEIRA

EMPREGADO DOMÉSTICO

FERRO DE PASAR

ELECTRICISTA

BOMBILLA

MARIÑEIRA

BACALLAU

AZAFATA DE AVIÓN

CARRIÑO DE COMIDAS

COSTUREIRO

MÁQUINA DE COSER

XUÍZA

MAZO

CIENTÍFICA

MICROSCOPIO

ARQUITECTA

EDIFICIO

POLÍTICA

MICRÓFONO
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FICHA 5
QUEN FAI QUE?
NAI

PAI

OUTRA OUTRO FILLA FILLO

Facer a compra principal
Facer compras ocasionais
Programar as comidas
Cociñar a diario
Lavar a louza
Poñer a mesa
Lavar a roupa
Facer as camas
Tender
Pasar o ferro
Sacar o lixo
Limpar o po
Varrer
Fregar o chan
Coidar as plantas
Coidar os fillos e as fillas
Ir falar con profesoras e profesores
Levar ao médico
Ir ao banco
Coidar o coche
Decorar a casa
Coser
Comprar mobles
Pequenos arranxos na casa
(electricidade, albanelaría)
Reparar electrodomésticos
Total
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FICHA 6
QUE FACEMOS CO NOSO TEMPO?
NAI
Ler
Escoitar música
Escoitar a radio
Ver a televisión
Pasar o tempo sen facer nada
Visitar ou saír con amizades
Facer deporte
Pasear
Ir a cursos
Facer manualidades
Viaxar
Ir ao cine
Ir ao bar
Ir ao salón de peiteados
Xogar
Ir á discoteca
Total
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FICHA 7
QUE PASARÍA SE UN DÍA...?
QUE PASARÍA SE UN DÍA DESAPARECERAN AS MULLERES?
01h.
02 h.
03h.
04h.
05h.
06h.
07h.
08h.
09h.
10 h.
11h.
12h.
13h.
14h.
15h.
16h.
17h.
18 h.
19h.
20h.
21h.
22h.
23h.
24h.
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FICHA 8
UNHA VIAXE NO TEMPO I
Propostas para unha entrevista:
IDENTIFICACIÓN DAS PERSOAS ENTREVISTADAS: BISAVOAS, BISAVÓS,
AVOAS, AVÓS, NAI, PAI E OUTRO OU OUTRA, SE NON SE INCLÚEN NOS ANTERIORES.

QUE ESTUDOU?

CANTO TEMPO?

ERA OBRIGATORIA A ESCOLA?

POR QUE DEIXOU DE ESTUDAR? OU POR QUE SEGUIU ESTUDANDO?

A QUE SE DEDICABA?

COMO ERA O SEU TRABALLO?

QUE USABA NO SEU TRABALLO?

A QUE LLE GUSTARÍA TERSE DEDICADO?
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FICHA 9
UNHA VIAXE NO TEMPO II
Propostas para unha entrevista:
Identificación da muller entrevistada: datos persoais, lugar e ano de nacemento.
Datos dos traballos:
• Actividade?
• Como se facía?
• Onde se facía?
• Canto duraba?
• Con quen se facía?

Variábeis que teremos en conta:

DENTRO DA CASA

FÓRA DA CASA
AGRICULTURA

GANDARÍA

NO INVERNO

NA PRIMAVERA

NO VERÁN

NO OUTONO
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RECURSOS PARA COEDUCAR
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
AA. VV., Género y educación. La escuela coeducativa. Editorial Laboratorio Educativo. Graó.
AA. VV., Reconstruir os nossos olhares. O papel da orientação escolar e profissional na promoção da igualdade de oportunidades, Coimbra, ME/DREC.
Catalá Gonzalvez, Aguas Vivas e García Pascual, Enriqueta. Qué quieres hacer de mayor? o
la transición desde la coeducación. Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació
i Ciencia, Institut Valencia de la Dona.
Catalá Gonzalvez, Aguas Vivas e García Pascual, Enriqueta. Una mirada otra. Generalitat
Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, Institut Valencia de la Dona.
Fernández Vázquez. X. R. (2002) Educación e igualdad de oportunidades entre sexos.
Cuadernos de educación. ICE Universitat de Barcelona.
González, Ana; Agirre, Ana; Lomas, Carlos ( 2002) Mujer y educación, Grao editorial.
Henriques, Fernanda e Joaquim, Teresa(1995), Os materiais pedagógicos e o desenvolvimento de uma educação para a igualdade entre os sexos, Lisboa, CIDM.
Henriques, Fernanda e Pinto, Teresa (1998), “Em busca de uma pedagogia da igualdade: o
peso da variável sexo na representação de bom aluno”, in Aavv, Hacia una pedagogía de la
igualdad, Salamanca, Amarú Ediciones., pp. 193-205.
Martela, Maria de Jesus (1999), A escola e construção da Identidade das raparigas. O exemplo dos manuais escolares, Lisboa, CIDM.
Moreno, Montserrat. Como se enseña a ser niña: el sexismo en la escuela. Icaria Editorial.
Pinto, Teresa (1999), “A avaliação dos manuais escolares numa perspectiva de `género”, in R.
V. Castro e outros (org.), A administração da educação: investigação, formação e práticas,
Braga, Universidade do Minho.
Pinto, Teresa (2000), “Igualdade na educação: contribuição para um balanço da situação portuguesa no contexto europeu”, Ex æquo, nº2/3, pp. 153-163.
Pinto, Teresa, Henriques, Fernanda (1999), Coeducação e igualdade de oportunidades,
Lisboa, CIDM.
Subirats, M. (1988) Rosa y azul: La transmisión de los géneros en la escuela mixta, Instituto
de la Mujer.
Seminario Permanente de Educación para a Igualdade, Servizo Galego de Igualdade (2002).
O centro educativo. Un espazo para a igualdade de nenas e nenos.
Seminario Permanente de Educación para a Igualdade, Servizo Galego de Igualdade (2003).
Educación e xénero. A discriminación de xénero no ámbito escolar galego.
Hernández Morales, Graciela. Educar para previr a violencia de xénero (2003). Servizo
Galego de Igualdade. Xunta de Galicia.
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RECURSOS NA REDE
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/coeducacion.php3
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/temas.php3
http://www.edualter.org/material/mujer/sedupaz.htm
http://centros.edu.xunta.es/iessanchezcanton/frames/mulleres.htm
http://directorio-guia.congde.org/guiaderecursos/tematica.php?valor=Genero
http://www.artefinal.com/mujeres_siglo_veintiuno/recur0.htm
http://www.emakunde.es/actualidad/violencia/nahiko_c.htm

RECURSOS DE ETNOGRAFÍA
http://www.iespana.es/linho/etnograf.htm
Lorenzo Fernández, Xaquín, A Terra (1982) Biblioteca básica da cultura galega (Galaxia).
Cultura popular.
Lorenzo Fernández, Xaquín, Os Oficios (1983). Biblioteca básica da cultura galega (Galaxia).
Cultura popular.

• 43 •

Unidade
Didáctica

