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[1. sexo e xénerO]

“O sexo vén determinado pola natureza: unha persoa nace con sexo masculino ou 
feminino. En troques, o xénero, varón ou muller, é aprendido e pode ser educado, 
cambiado e manipulado. Enténdese por «xénero» a construción social e cultural 
que define as diferentes características emocionais, afectivas, intelectuais, así como os 
comportamentos que cada sociedade asigna como propios e «naturais» de homes ou 
de mulleres. Exemplos desta adscrición de características na nosa sociedade é pensar 
que as mulleres son falangueiras, meigas e organizadas e os homes son activos, fortes 
e emprendedores. (...)
A división que configura o xénero non é neutra, como puxeron en evidencia moitas 
pensadoras no curso da Historia. Abonda con mirar ao redor de nós para vermos 
centos de exemplos: o vestidiño rosa ou o traxe azul para o bebé que acaba de na-
cer, segundo for nena ou neno; grandes zonas nos supermercados con xoguetes de 
construción, deportes ou coches para nenos e outras, facilmente identificábeis polos 
tons pastel, cheas de bonecas-bebé que coidar e mimar, xoguetes a representaren 
electrodomésticos e bonecas similares ás modelos televisivas que se pretende as nenas 
emulen nun futuro próximo.
Se alguén cre que isto pertence ao pasado, non ten máis que visitar uns grandes al-
macéns, observar os anuncios televisivos para nenos ou revisar os regalos que trouxe-
ron os Reis Magos no Nadal pasado. (...) Outros signos mostran a incidencia cultural 
na determinación do xénero como, por exemplo, a forma de vestir, que aínda impide 
a moitas nenas subiren a determinados bambáns ou tirarse ao chan mentres os nenos 
teñen absoluta liberdade de movementos. Se unha nena chorar, todos a consolan; se 
for un neno, sécanlle as bágoas e pídenlle que se comporte como un “homiño”. Estes 
comportamentos educativos por parte das persoas adultas son aínda moi maiorita-
rios, a pesar de que existe a percepción social de que xa ficaron superados.
(...) As diferenzas educativas que rexistramos póñense diariamente en práctica tanto 
por homes como por mulleres: a maioría de educadores tratan de forma diferente 
os nenos e as nenas segundo o seu sexo, aínda que for inconscientemente. Ao facelo, 
estanlles proporcionando, sen o saberen, un conxunto de comportamentos válidos, 
un xénero co que se identificar. Nas diversas sociedades, configúranse papeis e este-
reotipos asignados a homes e a mulleres que conforman maneiras diversas de sentir, 
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pensar, actuar e vivir, en moitas ocasións opostas, incompatíbeis e, o que aínda é 
peor, terribelmente inxustas.
Do mesmo modo, a forma como se xeran e desenvolven as relacións de poder vén de-
terminada directamente pola socialización en función do xénero a que están someti-
dos nenos e nenas des que nacen. As nenas observan (...) unha abafante representa-
ción masculina en postos de poder que dificulta a súa posíbel identificación con eses 
lugares onde se toman decisións. (...) Esa educación que orienta, maioritariamente, 
un mozo para unha carreira técnica e unha moza para unha carreira “humanística”, 
esa educación diferenciada en función do xénero é a que xera discriminación cara ás 
mulleres na gran maioría das sociedades coñecidas.
O xénero configúrase, por tanto, como una categoría conceptual que explica cómo 
a construción social da nosa cultura transformou as diferenzas entre os sexos en des-
igualdades sociais, económicas e políticas. Esta translación de diferenzas biolóxicas 
a sociais é primordial, xa que o concepto de xénero non só designa o que en cada 
sociedade se atribúe a cada sexo senón que evidencia esta conversión cultural en 
desigualdade. (...)
Outra das situacións que dan lugar a confusións é que, moi frecuentemente, se iden-
tifica xénero con muller e non con relacións sociais de xénero, como sería máis ade-
cuado (...)
Por iso, non se debería esquecer que, cando se fala de xénero, as mulleres feministas 
referímonos ás relacións entre mulleres e homes e ás construcións sociais que se fan 
da feminidade e da masculinidade. Este é o motivo de que xénero sexa tanto unha 
categoría relacional como unha categoría política, xa que as atribucións de xénero 
son opresivas e ríxidas tanto para os homes canto para as mulleres, aínda que, tradi-
cionalmente, as mulleres fosen as perdedoras nese reparto.
De acordo coas premisas anteriores, as políticas chamadas de xénero non só se di-
rixen ás mulleres, senón tamén aos homes, tratando de mudar os patróns que a cul-
tura asignou a ambos. Parten da base de que o xénero compromete todas as persoas, 
homes e mulleres (...) O xénero como categoría relacional permite tratar todas as 
persoas como iguais, no sentido de teren o mesmo valor, independentemente do 
sexo. Non se trata (...) de considerar a igualdade de xénero como “igualdade a” os 
homes, xa que iso significaría colocar os homes como medida do desexábel, senón 
como “igualdade entre” diferentes persoas de diferente sexo ante o mundo público 
e o privado.”
 
Sara Berbel: “Sobre género, sexo y mujeres” (2004)

Por “socialización” entendemos o proceso mediante o cal un individuo aprende interioriza os 
elementos da cultura o seu contorno social, mais ¿que é un “estereotipo”?

Á luz do texto, explica en que consiste o concepto de “xénero”. En que se diferencia do 
concepto “sexo”?

O “xénero”, ¿refírese ás persoas? ¿Ou ás relacións entre elas? Explica a túa resposta.
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[4. ¿”o home” ou “os seres humanos”?]

“En canto dicir muller evoca sempre una connotación sexual, porque o termo está 
marcado, home quere dicir ‘persoa’, ‘ser humano’. Por tanto, na medida en que as 
mulleres son persoas e seres humanos, son ‘homes’. Na estrutura lingüística mesma 
está gravada a inclinación a concibir o masculino como o universal.”
 
Patrizia Violi: O infinito singular (1986)

[3. homes apanados na propia trapela]

“Para o home tamén é funestísima a inferioridade da súa compañeira, posto que 
mellor acompaña quen máis sabe e quen máis vale.”
 
Emilia Pardo Bazán: “Concepción Arenal y sus ideas acerca de la mujer” (1893)

[2. para agradar o home]

“En todo o que non se relaciona co sexo, a muller é home, isto é, ten os mesmos 
órganos, as mesmas necesidades e as mesmas facultades; a máquina é construída da 
mesma maneira, as pezas son as mesmas, actúan da mesma forma, o aspecto é seme-
llante (...) No tocante ao sexo, a muller e o home teñen relacións e teñen diferenzas. 
(...) Todo o que teñen en común é da especie e o que teñen diferente é do sexo. (...)
Na unión dos sexos, cada cal concorre igualmente para o obxectivo común, mais 
non da mesma maneira. Desa diversidade nace a primeira diferenza sinalábel: (...) 
un debe ser activo e forte; o outro, pasivo e débil; é necesario que un queira e poida, 
basta que o outro se resista pouco.
Estabelecido este principio, séguese que a muller é feita especialmente para agradar 
o home. Que o home lle guste a ela é unha necesidade menos directa. O seu mérito 
está na súa forza; agrada xa pola simple razón de ser forte.
Non se trata da lei do amor, concordo; é a da natureza, anterior ao propio amor.”
 
Jean-Jacques Rousseau: Emilio ou a educación, Libro V (1762)
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[5. o segundo sexo]

“Non se nace muller, chégase a selo. Non hai ningún destino biolóxico, psicolóxico 
ou económico que determine o papel que as mulleres representan na sociedade: é 
a civilización, como un todo, a que produce esa criatura intermedia entre macho e 
eunuco, que se cualifica como feminina.”
 
Simone de Beauvoir: O segundo sexo (1949)

[7. masculinizarse para triunfar]

“O privilexiado é a masculinidade; por tanto, o home tamén o é, mais non dun modo 
absoluto, senón soamente en tanto que represente e defenda os valores masculinos. 
Da mesma maneira, algunhas mulleres poden verse beneficiadas a título persoal, 
sempre e cando asuman os valores masculinos da orde social.”

Esteban Ferrández: “A violencia desde a perspectiva de xénero”

[6. a alegría de ser muller]

“Utilizar iso de que «é marabilloso ser muller» supón asumir, para definir as mulle-
res, os mellores trazos (¿mellores a respecto de quen?) que a opresión nos asignou e 
supón non cuestionar radicalmente as categorías ‘home’ e ‘muller’, que son catego-
rías políticas e non datos naturais.”

Monique Wittig: “Non se nace muller” (1981)
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Na abertura da secuencia 60ª, o que chama a nosa atención é un xornal cunha 
enorme caricatura da Condesa a calzar uns masculinos pantalóns, no lugar das súas 
habituais saias. No conxunto do filme, este signo tradicional da feminidade e, na 
altura, moito limitador para o corpo das mulleres, é desprazado cara a valores máis 
activos, utilizado sistematicamente para presentar a Condesa en avance cara á rea-
lización dos seus obxectivos emancipadores (sobre isto, cfr. a análise do filme que 
figura nos documentos do DVD).

A Condesa foi personaxe polémica onde as houber, por nos servirmos dunha fór-
mula tópica, e no filme esa dimensión vai estreitamente unida á posta en causa dos 
estereotipos de xénero por parte da personaxe protagonista. Don Tomás, a falar con 
Estrada, considera o tratamento que se lle dá na caricatura inmerecido: “Din que 
é entremetida, que é presuntuosa, que é pesada, que é ambiciosa... E sabe? Non 
deixo de preguntarme unha cousa: se me esquezo de que dona Emilia leva saias 
en vez de pantalóns... ¿Diría «entremetida» ou diría «curiosa»? ¿Diría «pesada» ou 
«erudita»...? ¿Diría «ambiciosa» ou «perseverante?” Como ouvimos, o contrapunto 
saias/pantalóns da caricatura reaparece na réplica.

Hai dúas dimensións para considerar: en primeiro termo, o que o diálogo ten de lú-
cida análise da presenza dos estereotipos de xénero á hora de seren avaliados social-
mente os comportamentos públicos de homes e mulleres. Por obra daqueles, ao que 
as mulleres saen da “invisibilidade”, as virtudes tórnanse vicios, como xa ouvimos 
en palabras da protagonista do filme. No fragmento da secuencia 76ª, ela acrecenta 
unha verdade sempre viva: “Demasiada esixencia coas mulleres e moi pouca cos 
homes!” Non outra cousa acontece, contra o termo menorizado, en todos os ámbitos 
onde opera a desigualdade.

Porén, en segundo termo, asistimos a unha curiosa inversión. Non é que don Tomás 
se teña tornado feminista, mais admira sinceramente “o afán polo estudo e polo tra-
ballo de dona Emilia” (o contrapunto coa indolencia de don Gaspar tórnase obvio), 
até o punto de identificala co seu ego ideal: “sería Eu!” Trátase dun funcionamento 
do estereotipo a contrario, i.e., a Condesa gaña a admiración de don Tomás porque en-
carna os valores topicamente asociados á masculinidade como virtudes. El admira a 

orientacións para o 

profesorado

60ª

Análise
do filme

A escaleira
desigual



61

bloque 3: 
para alá do ser satélite

Na abertura da secuencia 60ª, o que chama a nosa atención é un xornal cunha 
enorme caricatura da Condesa a calzar uns masculinos pantalóns, no lugar das súas 
habituais saias. No conxunto do filme, este signo tradicional da feminidade e, na 
altura, moito limitador para o corpo das mulleres, é desprazado cara a valores máis 
activos, utilizado sistematicamente para presentar a Condesa en avance cara á rea-
lización dos seus obxectivos emancipadores (sobre isto, cfr. a análise do filme que 
figura nos documentos do DVD).

A Condesa foi personaxe polémica onde as houber, por nos servirmos dunha fór-
mula tópica, e no filme esa dimensión vai estreitamente unida á posta en causa dos 
estereotipos de xénero por parte da personaxe protagonista. Don Tomás, a falar con 
Estrada, considera o tratamento que se lle dá na caricatura inmerecido: “Din que 
é entremetida, que é presuntuosa, que é pesada, que é ambiciosa... E sabe? Non 
deixo de preguntarme unha cousa: se me esquezo de que dona Emilia leva saias 
en vez de pantalóns... ¿Diría «entremetida» ou diría «curiosa»? ¿Diría «pesada» ou 
«erudita»...? ¿Diría «ambiciosa» ou «perseverante?” Como ouvimos, o contrapunto 
saias/pantalóns da caricatura reaparece na réplica.

Hai dúas dimensións para considerar: en primeiro termo, o que o diálogo ten de lú-
cida análise da presenza dos estereotipos de xénero á hora de seren avaliados social-
mente os comportamentos públicos de homes e mulleres. Por obra daqueles, ao que 
as mulleres saen da “invisibilidade”, as virtudes tórnanse vicios, como xa ouvimos 
en palabras da protagonista do filme. No fragmento da secuencia 76ª, ela acrecenta 
unha verdade sempre viva: “Demasiada esixencia coas mulleres e moi pouca cos 
homes!” Non outra cousa acontece, contra o termo menorizado, en todos os ámbitos 
onde opera a desigualdade.

Porén, en segundo termo, asistimos a unha curiosa inversión. Non é que don Tomás 
se teña tornado feminista, mais admira sinceramente “o afán polo estudo e polo tra-
ballo de dona Emilia” (o contrapunto coa indolencia de don Gaspar tórnase obvio), 
até o punto de identificala co seu ego ideal: “sería Eu!” Trátase dun funcionamento 
do estereotipo a contrario, i.e., a Condesa gaña a admiración de don Tomás porque en-
carna os valores topicamente asociados á masculinidade como virtudes. El admira a 

Condesa porque ela é, digamos, un super-home. É importante facermos o alumnado 
consciente deste sutil mecanismo, que, con efecto, afasta a posición de don Tomás de 
calquera feminismo emancipador.

A secuencia 63ª (non transcrita nesta unidade, mais dispoñíbel no guión ou no propio 
filme) ilústranos de forma sobexa sobre a asimetría na esixencia para homes e mu-
lleres: don Gaspar fica espantado (“Pero... Pero todo isto escribiuno ela?”) perante o 
volume dos traballos da Condesa e, de feito, é a única candidata ao posto de profesor 
de Literatura no Ateneo que presenta unha programación completa: “Ninguén máis 
presentou un programa!” –exclama Gaspar.

Non deixemos sen comentario unha observación de Estrada: “é a mellor amiga 
que un poida desexar.” Na altura, discutíase mesmo se era posíbel a existencia da 
amizade entre homes e mulleres e a Condesa publicou un traballo en defensa dela, 
titulado “Del amor y la amistad” (1892), contra os que a negaban, baseándose nun 
determinismo biolóxico, e reducían a muller á condición de ser intelectualmente 
inferior.

A temática da “invisibilidade” das mulleres está presente no feito de que a don Gas-
par nin lle pase pola cabeza a posibilidade de unha “profesora” leccionar no Ateneo, 
i.e., estabelece a ecuación «profesores»=«mentes máis privilexiadas do país». Na 
secuencia complementar (a 76ª), temos máis material para evidenciarmos a vixencia 
dos estereotipos: Mariana, a filla do libreiro, na loita pola autonomía persoal, fai 
infeliz o seu pai por non se conformar coa función reprodutora (“non me dá netos”), 
esencial á familia do S. XIX, cando a maternidade era o máis alto destino da muller 
e o home se tornaba provedor do fogar. O libreiro, Manolo Abral, considérase “mo-
derno” porque ten unha “filla profesora”, coa muller outra vez tornada ser‑satélite, 
signo externo do seu pai.

unha última dimensión, digna de ser observada, é o feito de que a loita pola emanci-
pación non é concibíbel sen vontades tanto individuais canto colectivas e sen esforzos 
concretos, moitas veces cheos de sangue, suor e lágrimas. Por outras palabras: non 
hai mudanza social se non a asumen as e os seus protagonistas, por duro que iso se 
torne (como se tornou) tamén na súa vida privada.

Alén diso, non debemos ignorar que a aludida detención da muller é debida ao feito 
de fumar “en público”, i.e., para alá da clausura doméstica, e mostrándose “des-
vergoñadamente”, i.e., a asumir e facer seu un vicio ou unha práctica tipicamente 
masculina –na altura– como o tabaco. Duplo escándalo. Segundo escribiu dona 
Emilia, nun artigo de 1911, “un home que fuma exercita un dos imprescindíbeis 
e inalienábeis dereitos que lle corresponden e, en troques, unha muller que fuma 
sempre perturba un pouco a boa organización social.” No caso real glosado pola 
Condesa, a muller foi detida onde estaban a fumar tamén varios homes, “polo visto 
–comenta a escritora– con moitísima vergoña e dignidade”.

63ª

76ª
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Alicia Susana Bruno: “Cómo pensamos lo femenino y lo masculino en la 
actualidad”, dispoñíbel en: http://www.monografias.com/trabajos66/femenino-masculino-
actualidad/femenino-masculino-actualidad2.shtml

Gloria Bonder: “Género y subjetividad: avatares de una relación no evidente”, en 
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Género, universidad de Chile, 1998. Dispoñíbel en: http://www.iin.oea.org/iin/cad/
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Dispoñíbel en: http://www.observatoriogeneroyliderazgo.cl/index.php/las-noticias/4502-
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en Nuevo Teatro Crítico, nº 13, ano II, xaneiro 1892. Dispoñíbel en: http://www.
cervantesvirtual.com/obra-visor/nuevo-teatro-critico--24/html/028f3b2c-82b2-11df-acc7-

002185ce6064_58.htm

Emilia Pardo Bazán: “Concepción Arenal y sus ideas acerca de la mujer”, Nuevo 
Teatro Crítico, nº 26, febreiro 1893. Artigo moito substancioso e recomendábel. 
Dispoñíbel en: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/nuevo-teatro-critico--19/
html/02975870-82b2-11df-acc7-002185ce6064_112.htm

Emilia Pardo Bazán: “La vida contemporánea”, La ilustración artística, nº 1547, 
Barcelona, 21-VIII-1911 [sobre a muller detida por fumar en público]. 
Dispoñíbel en: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001613357&search=&lang=en

Fica fóra do ámbito desta unidade a violencia de xénero, mais pode acharse un 
interesante artigo de Emilia Pardo Bazán sobre o tema, dentro da súa sección “La 
vida contemporánea”, en La ilustración artística, nº 1021, 22 de xullo de 1901, p. 474. 
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