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PREFACIO

O Observatorio da Mariña pola Igualdade é unha asociación feminista e sen ánimo
de lucro, integrada por mulleres e homes vinculadas a distintas localidades da
comarca da Mariña (Lugo) cun obxectivo común: avanzar cara a un mundo en
igualdade. É por iso que desde o seu nacemento, en marzo de 2008, o Observatorio
foise consolidando como punto de encontro participativo e aberto, pero tamén como
punto de referencia desde o que dar resposta ás demandas e problemáticas
específicas das mulleres da comarca desde unha perspectiva de xénero.
Desde un comezo, o Observatorio da Mariña pola Igualdade estabeleceu uns
obxectivos tan ambiciosos como (aínda) necesarios para camiñarmos cara á igualdade
de xénero desde o eido comarcal:
• Enfocar a realidade da nosa comarca desde a perspectiva de xénero, tendo en
conta as particularidade da situación social das mulleres e dos homes, os seus
problemas concretos e as súas necesidades específicas.
• Analizar e identificar como se constrúen as desigualdades sociais entre os
xéneros no nivel local, na nosa comarca.
• Dar a coñecer as problemáticas que afectan de forma específica ás mulleres
da Mariña.
• Pór en práctica estratexias, actividades e alternativas reais que contribúan,
dende o nivel local, a transformar a sociedade patriarcal nunha sociedade
igualitaria.
• Servir como unha canle de comunicación entre as institucións da nosa
comarca e a sociedade civil, informando a mulleres e homes dos recursos
institucionais aos que poden acceder para mellorar as súas vidas.
• Velar pola aplicación do principio de igualdade de xénero no conxunto das
accións e políticas que se desenvolvan na Mariña de Lugo, para alcanzar así
unha igualdade real entre mulleres e homes.

Enmarcado nestes obxectivos, o Observatorio iniciou no ano 2009 unha importante
actividade de sensibilización de xénero entre a mocidade da comarca, coa posta en
marcha da campaña Dálle a Volta. A través de obradoiros e mesas informativas,
instamos as alumnas de alumnos de secundaria dos distintos IES da Mariña a
reflexionar sobre o modelo estándar de asignación, asunción e reprodución dos roles
de xénero tradicionais aínda tan vixentes, así como sobre a importancia e necesidade
de cambiar (e darlle a volta) a ese modelo. Entendiamos que deste xeito poderiamos
incrementar o nivel de protección fronte á discriminación de xénero en xeral, e
fronte ás numerosas manifestacións (máis ou menos visíbeis) da violencia de xénero
en particular, cada vez máis frecuentes a idades máis temperás. Como parte da
acción, estabelecemos tamén contacto co profesorado de secundaria dos diferentes
IES da Mariña para, a través de conversas informais e de enquisas, comprobar o grao
de mantemento dos diversos estereotipos de xénero, o nivel de concienciación sobre
a cuestión da igualdade de xénero e a importancia (ou non) que se lle outorgaba nas
aulas á igualdade como contido transversal.
Os datos que obtivemos apuntaban a tendencias certamente interesantes, que
consideramos que cumpría examinar dun xeito máis minucioso. Foi xustamente por
este motivo que xulgamos de suma importancia realizar un estudo rigoroso e
exhaustivo sobre as actitudes de xénero no profesorado e no alumnado de secundaria
da nosa comarca, como paso fundamental para a súa propia toma de consciencia e,
como consecuencia desexábel, para a posterior acción positiva en favor da igualdade
de xénero nas aulas. Este estudo realizámolo ao abeiro dunha subvención concedida
pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia no inicio de 2010, que sen
dúbida foi determinante para facer posíbel que agora presentemos neste volume os
resultados e conclusións desa investigación, engadindo agora unha contextualización
sobre as implicacións da escola coeducativa e complementando todo este traballo
cunha escolma electrónica de recursos para a igualdade útiles de cara ao seu emprego
nas aulas.
Antes de máis, queremos agradecer a boa disposición e axuda que nos brindou o
equipo de traballo de Edesga, empresa de estudos sociais, así como todo o asesoramento e
colaboración desinteresada que nos ofreceu Natividade González. Os
agradecementos deben facerse extensivos tamén ao profesorado e alumnado do IES
María Sarmiento e IES Vilar Ponte de Viveiro, do IES Perdouro e IES Monte
Castelo de Burela, do IES Porta da Auga e IES Dionisio Gamallo Fierros de
Ribadeo, do IES Marqués de Sargadelos de San Cibrao (Cervo), do IES San Rosendo
de Mondoñedo, do IES Enrique Muruais da Pontenova, do IES Illa de Sarón de
Xove, do IES de Foz e mais do IES de Alfoz-Valadouro, polo seu nivel de
implicación neste proxecto. Foi grazas á súa colaboración que este estudo foi posíbel,
e desde o Observatorio da Mariña pola Igualdade agardamos que sexa cara a elas e
eles cara a onde este traballo reverta en positivo nos anos vindeiros, para abrirmos así
novos vieiros dunha sociedade máis xusta, igualitaria e consciente.

Ana Méndez‐Iragorri Sánchez
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LIMIAR
A EDUCACIÓN COMO FACTOR
CLAVE PARA A IGUALDADE

Limiar: A educación como factor clave para a igualdade

Vivimos tempos relevantes para a loita pola igualdade entre mulleres e homes. O
traballo incansábel do feminismo, desde épocas pretéritas, está a permitir hoxe avances
notábeis no combate fronte á discriminación en diversos ámbitos da vida social.
Especialmente sintomático resulta, a este respecto, o unánime recoñecemento formal
do obxectivo da igualdade como un obxectivo desexábel, necesario, xusto. Con todo,
somos sabedoras de que a ausencia de confronto directo no plano teórico non impide
que nas prácticas sociais concretas, no plano material, o longo e complexo camiño cara á
consecución da igualdade se vexa aínda inzado de abondosos prexuízos, trampas,
atrancos, tópicos e violencias visíbeis e invisíbeis.

Manifestacións evidentes e visíbeis da discriminación son as diferenzas salariais (as
mulleres seguen a cobrar menos que os homes polo mesmo traballo realizado e tendo a
mesma formación profesional), os chamados teitos de cristal (as mulleres seguen sen
acceder con normalidade a postos de poder e control a pesar de que moitas veces a
formación académica e profesional é superior á dos homes) ou, abofé, a violencia de
xénero, que sen dúbida constitúe a punta do iceberg máis visíbel e máis extrema desta
desigualdade. Mais xunto a estas discriminacións evidentes existen outras moitas que
decote pasan desapercibidas e que, en boa medida, nutren e son a clave da
permanencia dos roles e estereotipos de xénero que dan lugar á discriminación.
Errariamos, pois, de non mirarmos por baixo da epiderme e detectarmos moitas desas
actitudes, valores e prexuízos, manifestacións tamén dunha outra clase de violencia que
non deixa pegada na pel mais que manca nas conciencias, na estima e na dignidade.

Foi xustamente por iso que quixemos atender e facer fincapé no peso que as
mentalidades, as crenzas e os discursos sociais teñen en todo acto respecto do
mantemento da discriminación de xénero ou ben respecto da súa superación. Porque,
sendo certo e extraordinariamente valioso todo canto se avanzou no campo da
igualdade formal, tamén é certo que os procedementos sutís e aparentemente
inofensivos a través dos que se transmiten e reproducen os roles de xénero manteñen o
seu vigor e a súa eficacia. Neste sentido a educación (e se cadra o ensino secundario de
maneira especial) resulta un campo de interese estratéxico, por tratarse dun medio
privilexiado de socialización nunha franxa de idade especialmente crítica para a
conformación da identidade persoal, da subxectividade e dos comportamentos sociais.
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A educación e as violencias invisíbeis
No seu celebrado ensaio A dominación masculina, o sociólogo francés Pierre Bourdieu
alode ao conxunto de mecanismos e formas a través das cales os dominados asumen e
aceptan a súa dominación como se for lexítima e natural co concepto de violencia
simbólica. Paga a pena deterse sinteticamente nesta cuestión, por canto resulta central
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para podermos entender a natureza e obxectivos do estudo realizado.

O poder de dominación, neste caso o dos homes sobre as mulleres, non é no caso da
violencia simbólica un poder exercido a través da violencia física, senón aprendido,
transmitido e reproducido de forma paulatina e constante por medio de institucións
fundamentais para o proceso de socialización das nosas sociedades (escola, familia,
medios de comunicación, etc.). O éxito desta violencia radica esencialmente en que
consegue disfrazar de normalidade a relación entre dominador/a e dominado/a, e así
logra a súa aceptación por parte deste último como unha relación natural, concitando a
súa aquiescencia e acordo. O ser dominado non é consciente da dominación que padece
en tanto non conta con instrumentos conceptuais libres desa dominación, capaces de
facer posíbel o pensarse desde fóra dela. En consecuencia, a violencia da dominación
invisibilízase, naturalízase e deixa de existir como tal para pasar a ser hábito, sentido
común, orde natural das cousas. O poder simbólico non é tanto un tipo diferente de
poder como un aspecto presente na maioría das formas de poder e de dominación que
teñen lugar na vida social, de maneira que a violencia física ou económica claramente
manifestada coexiste sen contradición coa propia violencia simbólica.

Para Bourdieu, a forma paradigmática da violencia simbólica é o fenómeno da
dominación masculina. Esta violencia está presente na nosa vida cotiá, no que vemos,
lemos e escoitamos a diario, nos nosos espazos íntimos e tamén nos públicos. A súa
invisibilidade foi e é a mellor garantía do seu éxito. A súa forza, como dixemos, explícase
no feito de que prescinde de calquera xustificación: a visión androcéntrica imponse
como neutra e non sente a necesidade de enunciarse nuns discursos capaces de
lexitimala. A orde social funciona como unha inmensa máquina simbólica que tende a
ratificar a dominación masculina na que se apoia. (Bourdieu 2000: 22)1
1

Todas as traducións ao galego son nosas.

Limiar: A educación como factor clave para a igualdade

Enténdese, por tanto, que a violencia simbólica é un mecanismo de dominio exercido
pola clase dominante (no noso caso aplicado ás relacións de xénero e ao poder
patriarcal): unha violencia que, por dicilo graficamente, xa non mata corpos pero
escraviza mentes.

Para entender os porqués da aparente perennidade das estruturas sociais que sosteñen
a dominación masculina cómpre fuxir dos esencialismos e ter claro desde o principio
que, na historia, “o eterno só pode ser produto dun traballo histórico de eternización”.
(Bourdieu 2000: 104). Dito doutra forma, a constancia na reprodución das estruturas
sociais de dominación derívase da interrupción do papel histórico que para facela
posíbel desenvolveron de forma concorrente determinados axentes e institucións
(especialmente a familia, a igrexa e a escola). A perpetuación ou transformación das
relacións de dominación depende pois da perpetuación ou transformación das relacións
sociais e das estruturas que producen tal interiorización da dominación por parte dos
dominados.

Neste sentido, numerosos estudos sobre violencia machista sinalan que a exposición a
modelos violentos conducen á xustificación e ao incremento do risco de exercela. Tal e
como sinala Belén Martín Lucas:
No seu informe de 2005 sobre a violencia de xénero contra as mozas (entre 15 e 29
anos), a Comisión para a Investigación dos Malos Tratos a Mulleres identificou o marco
simbólico e as representacións das mulleres nos medios de comunicación como causas
principais para que non se tivesen producido os desexados cambios de modelos nas
relacións entre mulleres e homes, a pesar da notábel transformación nos xeitos de vida
da nosa sociedade, especialmente no lexislativo. (Martín Lucas 2010: 10)

De por parte, a dificultade da prevención atopámola no forte enraizamento dos valores
misóxinos da cultura patriarcal, tal e como sinala o Informe executivo publicado polo
Ministerio de Igualdade o 15 de xullo do 2008, que avaliaba a aplicación da Lei de
medidas de protección integral contra a violencia de xénero:
As características da violencia de xénero en canto a situación nacida de referencias
culturais que tenden a minimizar o seu significado e a integralo como parte da
normalidade, fai que unha gran parte da violencia sufrida polas mulleres non se traduza
en manifestacións obxectivas. (2008: 34)
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A dominación, insiste Bourdieu, non é unha realidade ahistórica, senón un resultado da
continuidade histórica dos mecanismos de dominación e das relacións de produción
fillas de cada tempo concreto. Comprender isto, entender que esta realidade da
dominación é produto dun traballo continuado de sometemento, de vivencia calada da
submisión e de reprodución, supón comprender que a revolución simbólica que reclama
o movemento feminista non pode limitarse a unha simple conversión das conciencias,
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en tanto que o fundamento da violencia simbólica contra as mulleres non reside nun
problema de conciencias enganadas que cómpre iluminar, senón que asenta as súas
raíces nas condicións sociais de produción (dos elementos simbólicos) que levan aos
dominados a adoptar sobre eles mesmos e sobre os propios dominadores o punto de
vista destes últimos.

Tórnase evidente, pois, que a interiorización dos modelos sexistas retransmitidos polos
diferentes medios de socialización constitúen en si mesmos un grave factor de risco. E
neste sentido, é importante ollarmos alén da violencia máis evidente –en forma de
agresión física ou verbal– para sermos conscientes tamén de todas esas violencias
invisíbeis que, aínda sendo igualmente perigosas e xogando un papel clave na aparición
posterior da violencia de xénero explícita, pasan para nós máis desapercibidas no día a
día cotiá.

A importancia da educación
Xa apuntamos anteriormente á importancia da educación e da escola como medios
fundamentais de socialización e, por tanto, de transmisión de estereotipos e roles
sexistas. É certo que o sistema educativo sufriu cambios notábeis nas últimas décadas e
que hoxe ver rapazas acudir ás aulas, ou a existencia xeneralizada de aulas mixtas, non
son realidades que chamen a atención. Con esta realidade perfectamente asumida
convive, porén, a pervivencia da lexitimación da identidade do feminino e do masculino
a través dos libros de texto, das imaxes que neles aparecen, da linguaxe utilizada, da
relación entre o profesorado e o alumnado (que segue cargada de estereotipos en canto
ás capacidades de rapaces e rapazas).

Limiar: A educación como factor clave para a igualdade

Está claro que xa desde o momento do nacemento tanto homes como mulleres somos
obxecto dunha socialización diferenciada que ten repercusións en todas as dimensións
da vida persoal, de forma que aprendemos a ser homes ou mulleres a partir destes
procesos de socialización nas distintas estancias xa sinaladas. Recibimos un
adestramento de xénero a partir das interrelacións, os xogos, os mandatos sociais, os
modelos, as normas, os valores, as crenzas, as actitudes, que impoñen, reproducen,
perpetúan e lexitiman o “masculino” e o “feminino”. Hai que ter en conta que este
proceso socializador dura toda a vida, pero é especialmente influínte na etapa infantil e
xuvenil. E a escola, neste sentido, constitúe un medio de máxima importancia. Os
rapaces e as rapazas aprenden o que a cultura espera deles e do sexo oposto: os
comportamento permitidos e prohibidos, reforzados ou penalizados.

Pódese afirmar que existe sexismo cando nos libros de texto se fan referencias a varóns
e a mulleres de xeito desigual, ou cando a representación da orde simbólica feminina
está discriminada pola súa escasa aparición, ou cando as mulleres directamente non
aparecen ou o fan de xeito distorsionado. A importancia da imaxe que se transmite nos
libros de texto é máxima, xa que hai que ter en conta que mostran os valores e as
normas dunha sociedade determinada, o modelo a seguir. Aínda que nos últimos anos
se ten avanzado moito, se analizamos calquera libro de texto actual darémonos conta da
cantidade de estereotipos que aínda mostran ás xeracións máis novas. Por exemplo,
identifícase habitualmente ás mulleres en función do seu estado civil (esposa de, viúva
de), algo que non acontece cos homes e, polo tanto, non está así o seu rol social tan
abertamente dirixido. Tamén é moi común que os homes sexan presentados en relación
a unha profesión, mentres que coas mulleres non sucede o mesmo. A importancia disto
é máxima, xa que as diferentes actitudes e valores, estereotipos ou roles, que se lle
atribúen a un e outro sexo tenderán a reforzarse se nos libros de texto se seguen a
mostrar, perpetuando así modelos moi tradicionais de masculinidade e feminidade.

Así mesmo, as mensaxes que reciben as nenas e rapazas relaciónanse basicamente co
mundo do privado e as relacións interpersoais, dos vínculos afectivos e mesmo moi
especialmente para a reprodución. O rol feminino segue ligado, en moitas ocasións, á
dependencia e o sentimento da autoestima foméntase vinculado á capacidade de
agradar as demais persoas. Aínda hoxe hai mulleres que se obrigan a sentirse antes nais
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do que profesionais, e tamén resultan moi significativos os mandatos de beleza que a
sociedade impón sobre as mulleres. As operacións estéticas están á orde do día (sendo
unha das máis demandadas, e entre as mozas máis novas, a de aumento de seos) e a
eterna xuventude eríxese como obxectivo vital de moitas. Pola contra, os homes reciben
mensaxes relacionados co mundo público e profesional, sendo socializados para a
produción. A visibilidade, dominancia e superioridade son mandatos que reciben desde
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idades moi novas.

Non debemos esquecer tampouco a chamada aprendizaxe informal, é dicir, a non
explícita. É esta característica de non intencionalidade a que fai que moitas veces esta
aprendizaxe non sexa tratada coa rigorosidade necesaria. A través dos xestos, dos
comentarios con ou sen intencionalidade, dos chistes, etc. podemos atopar valoracións
diferentes para o sexo masculino e feminino. Como sinalan Ana Sánchez e Ana Iglesias,
solucionar esta situación require unha actitude crítica sobre os valores que queremos
desenvolver nas escolas, nas que todos e todas os docentes esteamos, a priori, sempre
de acordo: rebaixar o nivel de violencia, que nenos e nenas teñan as mesmas
oportunidades para expresárense e desenvolveren as súas inquietudes, potenciar o
respecto entre as persoas, favorecer a empatía ou asumir valores de cooperación e non
de competición. Pero a verdade é que nas prácticas educativas e, sobre todo, a través
das relacións que se estabelecen nun centro escolar, todos estes ideais quedan en papel
mollado e, sen pretendelo, foméntanse actitudes que están rifadas co ideario
anteriormente sinalado. (Sánchez e Iglesias 2008: 139)

É necesario ter unha actitude crítica para que o androcentrismo e a cultura patriarcal
que segue a imperar na nosa sociedade non se reproduza nos libros de texto e nos
materiais educativos, nin nas relacións informais que se dan no centro educativo. Para
poder paliar os estereotipos sexistas é inevitábel dar un tratamento equilibrado do
mundo feminino e masculino, da súa presenza, do seu protagonismo, das súas
posibilidades, intentado non caer no androcentrismo. Asegurar que os modelos
transmitidos na escola sexan modelos baseados na igualdade de dereitos e
oportunidades de homes e mulleres suporá unha riqueza fundamental para as futuras
xeracións, que aprenderán deste xeito, de primeira man, a igualdade de xénero como
algo incuestionábel.

Limiar: A educación como factor clave para a igualdade

As actitudes de xénero do profesorado e do alumnado
Toda a reflexión que vimos de realizar serviu, xustamente, de elemento motivador para
que no seu día desde o Observatorio da Mariña pola Igualdade quixésemos elaborar un
estudo centrado na análise das actitudes de xénero que se dan no profesorado e
alumnado de secundaria da nosa comarca. Este estudo levámolo a cabo ao longo do ano
2010, ao abeiro da subvención concedida pola entón Secretaría Xeral de Igualdade da
Xunta de Galicia para a realización de investigacións relacionadas coas mulleres
especialmente no ámbito da violencia de xénero (DOG do 1 de outubro de 2009).
Vertebramos o noso traballo arredor de tres eixos: a relevancia da violencia simbólica na
pervivencia da discriminación contra as mulleres; a necesidade de detectala e
combatela; e o papel que a educación xogaba nesta cuestión. Os resultados desa
investigación de campo, complementada cun amplo aparato teórico‐crítico sobre a
coeducación, é o que presentamos agora neste volume titulado Actitudes de xénero no
profesorado e alumnado de secundaria da mariña: Claves para unha escola coeducativa,
o cal corre integramente a cargo do Observatorio da Mariña pola Igualdade.
Nas páxinas que seguen, a información obtida, analizada e contextualizada está
agrupada en catro capítulos. Primeiramente, no capítulo 1 preséntase unha achega ao
concepto da igualdade de xénero no marco coeducativo, facendo un repaso polas
reivindicacións feministas ao longo da historia e examinando de xeito crítico os debates
sociais actuais aínda vixentes sobre o fenómeno. Seguidamente, no capítulo 2
contémplase unha explicación dos obxectivos procurados co estudo e da metodoloxía
empregada. O equipo de traballo que realizou esta investigación optou por conxugar
metodoloxías cuantitativas e cualitativas. A primeira –a través da realización de
cuestionarios– utilizouse para a análise das actitudes de xénero no profesorado,
mentres que a segunda –a través da realización de grupos de discusións– permitiunos
medir as actitudes de xénero no alumnado. Ambas as técnicas serviron para estudarmos
os obxectivos fundamentais inicialmente formulados:
•

Examinar o nivel de concienciación do profesorado da comarca Mariña respecto
da igualdade de xénero e da súa aplicación práctica no exercicio da docencia.

•

Analizar os valores do alumnado sobre a violencia de xénero e a igualdade,
detectando crenzas e asuncións que poidan derivar na violencia machista.
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O capítulo 3 deste volume céntrase de forma específica no profesorado. Nel avalíanse
os datos obtidos a través das enquisas pasadas a profesoras e profesores e preséntanse
as conclusións sobre a interiorización dos roles de xénero e a detección da
concienciación e formación en igualdade de cara ao exercicio docente. A seguir, no
capítulo 4 avalíanse as actitudes de xénero no alumnado, analízanse os datos extraídos
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dos grupos de discusións realizados e preséntanse as conclusións sobre a interiorización
dos roles de xénero nos alumnos e alumnas. Finalmente, péchase o estudo coa
presentación das conclusións extraídas da investigación, así como unha serie de pautas
de acción para o fomento de valores igualitarios mediante a docencia. Á bibliografía
segue unha breve biodata sobre as autoras desta monografía, onde queda de manifesto
a súa pertenza a diferentes áreas de coñecemento e eidos profesionais, o que resulta en
si mesmo garante dunha heteroxeneidade de marcos de análise.

Nesta mesma liña preparamos unha escolma de materiais didácticos sobre coeducación
para difundir entre o profesorado, que achegamos no CD complementario a esta
publicación. Esta compilación requiriu dunha revisión de fontes documentais atendendo
a unha estrutura temática previa, elaborada despois dunha primeira análise
exploratoria, que pretendeu ser exhaustiva para poder ofrecer unha revisión completa e
ser o máis útil posíbel.

Desde o Observatorio da Mariña pola Igualdade sabemos que o camiño a andar é aínda
longo e complexo, e somos conscientes tamén de que é básico contribuír desde
diferentes perspectivas para dotarmos de solidez e irreversibilidade cada paso que
damos. Este traballo que aquí presentamos é un chanzo máis neste sentido. A nosa
aspiración é que a partir da análise de realidades concretas sexamos quen de
procurarmos vías de acción máis eficientes e eficaces. E anhelamos, de igual modo, que
outros estudos semellantes vaian aparecendo nos anos vindeiros para irmos alicerzando
entre todas e todos argumentos e experiencias alicerzadas na investigación social
rigorosa. Temos plena certeza de que é preciso insistir e bater nas conciencias para que
socialmente se recoñeza o valor da igualdade no proceso educativo e na construción
dunha sociedade mellor, máis igualitaria e sen discriminacións. O noso desexo é, pois,
que con este traballo acertemos a contribuír ao necesario avance nesta dirección.

1.
A MODO DE CONTEXTUALIZACIÓN:
IGUALDADE DE XÉNERO E COEDUCACIÓN

A modo de contextualización: Igualdade de xénero e coeducación

1.1. O acceso á educación como reivindicación das mulleres
As reivindicacións polos dereitos das mulleres contan xa cunha traxectoria secular. Con
todo, no ámbito occidental adoita aceptarse que non é até finais do século XVIII cando
comezan a coller forza, da man de figuras sobranceiras da Ilustración como Olympe de
Gouges en Francia e Mary Wollstonecraft en Gran Bretaña. Estas autoras, totalmente
visionarias e pioneiras para o seu tempo, demandan que as mulleres sexan consideradas
suxeitos de dereito (e non meramente obxectos), isto é, persoas, cidadás con dereito a
elixir, a decidir, a posicionarse, a pensar... e a existir. Tales reivindicacións semellan hoxe
evidencias, mais os custes da consecución dalgúns destes logros foron enormes, nalgúns
casos mesmo chegándoos a pagar coa propia vida, como foi o caso de Olympe de
Gouges, que morreu asasinada no cadafalso.

Como consecuencia das ideas ilustradas que proclamaban a igualdade e a xustiza, na
Revolución francesa lexislouse por primeira vez na historia o dereito de cidadanía. Mais
entre estes dereitos excluíronse os das mulleres, e así, malia seren decote denominados
como “dereitos universais”, en realidade só contemplaban a unha metade da
poboación: a masculina. Neste século XVIII, insignes filósofos e pensadores da
modernidade como Immanuel Kant ou Jean‐Jacques Rousseau (os cales forman parte
dos currículos da materia de Filosofía no ensino secundario) teñen unha consideración
da muller como un ser inferior, e en consecuencia reproducen a súa misoxinia entre o
corpo social. Incluso o redactor do Manifesto dos iguais, o revolucionario, ateo, avogado
e xornalista Silvain Maréchal, chega a publicar un opúsculo titulado Proxecto dunha lei
que prohiba aprender a ler ás mulleres (tradución nosa). Como o seu nome indica, este
proxecto prohibía o acceso das mulleres á lectura, á educación, á cultura, á vida pública,
impedíndolles escribir, ler, imprimir, gravar, recitar, solfexar ou pintar. No canto diso,
relegábaas ao ámbito privado, obrigándoas a non pensar e a non se desenvolveren. En
definitiva, excluíaas da sociedade como membras activas, negándolles o dereito a existir.
Boa mostra deste parecer é o xeito en que estes filósofos definen as mulleres, con
Rousseau sentenciando que “hai seres destinados por natureza á submisión”, ou con
Kant afirmando que “a muller é un animal doméstico por natureza”.
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Como apuntabamos, as primeiras aspiracións feministas centráronse no dereito á
educación das mulleres, e só despois no dereito ao voto ou sufraxio feminino. A
importancia concedida á educación viña polo convencemento de que posibilitarlles ás
mulleres o acceso á escola significaba que puidesen ler, escribir, debuxar, sentir, crear
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ou deleitarse coas diferentes expresións literarias e artísticas do momento, e deste
xeito, cultivar o coñecemento crítico e saír da ignorancia que as limitaba a unha vida
subordinada. En definitiva, considerábase que conseguir que as mulleres accedesen á
educación traería canda si a superación da discriminación de xénero, pois unha vez que
as mulleres saísen da ignorancia, automaticamente serían capaces de veren como eran
tratadas de maneira inxusta e daríanse así os primeiros pasos cara á consecución da
igualdade.

Xa desde o século XIX, en Galiza temos exemplos de feministas que loitaron por acadar
unha educación para as mulleres. Os escritos de Concepción Arenal e Emilia Pardo
Bazán, por exemplo, reclaman reformas legais, dereitos sociais e políticos, pero tamén a
mellora e promoción das mulleres e o acceso xeral á educación. Tocante a Arenal, a súa
obra A muller do porvir é un alegato claro e directo sobre os beneficios que para a
muller ten a educación, o coñecemento e o traballo, que considera piares fundamentais
para a súa liberación, dignificación, benestar e progreso. Así, proclama que “o erro de
que as facultades intelectuais das mulleres non poden compararse ás do home ten fatais
consecuencias, como todos os erros, e máis que moitos”. No terreo da educación, a obra
de Arenal influirá en pedagogas galegas do século XX, como a prolífica María Barbeito.
Pardo Bazán, pola súa banda, convértese tamén nunha adiantada para o seu tempo,
argumentando con lucidez como as mulleres deberían ter acceso á educación para o
desenvolvemento do seu propio entendemento como seres humanos, distanciándose
dalgunhas posturas da época que só defendían a educación da mulleres en tanto que
nais encargadas de educaren as xeracións vindeiras (e non porque fose bo para elas
mesmas como persoas plenas e suxeitos de pleno dereito).

Tamén a escritora e pensadora Rosalía de Castro fai referencia nos seus escritos ás
restricións impostas ás mulleres no mundo literario, como tan ben ilustra a súa proclama
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de que “aínda non se lles permite ás mulleres escribir o que senten e o que saben”. Xa
no primeiro terzo do século XX, cabe subliñar tamén as contribucións a este eido de
Corona González, afincada na Mariña e grande defensora da educación e da lingua
galega. González trata de sensibilizar e instar os homes a que valoren as mulleres e
promovan a educación das súas fillas, e así o reflicte nas súas colaboracións xornalísticas
na revista A Nosa Terra (da que, por certo, os membros da Xeración Nós decote
arredaban as intelectuais e pensadoras galegas). Como sostén no seu artigo “Pr’os pais
que tein fillas", a unha filla “é necesario insinarlle a traballar pra ser independente, e
facerlle comprender que non é necesario o casamento nin ser monxa pra ser feliz n’este
mundo” (1927: 3‐4).

Todos estas décadas de loita feminista a prol da educación das mulleres tivo como
consecuencia que a día de hoxe o dereito á educación estea consolidado nalgunhas
partes do planeta, como é o caso dos países occidentais (lamentabelmente, non se pode
afirmar o mesmo respecto a outras áreas xeográficas). Nestes países estabelécese un
período obrigatorio de escolaridade para as crianzas con independencia do seu sexo,
que na actualidade adoita traducirse en cifras de plena escolarización das nenas e
nenos. Con todo, este acceso das mulleres á plena educación non trouxo canda si a
igualdade de xénero, pois nas sociedades actuais continúa a haber manifestacións
constantes de episodios de discriminación. Como numerosos traballos e investigacións
veñen desvelando nas últimas décadas, en moitos casos a escola convértese en (ás veces
sibilino) mecanismo transmisor e perpetuador dos máis variados estereotipos de
xénero, tanto a través dos contidos recollidos nos materiais educativos como a través do
labor de intermediación que realiza o profesorado. Noutras palabras, conseguiuse a
plena escolarización de nenas e nenos, pero o que aínda non alcanzamos é unha escola
coeducativa que aplique o principio de igualdade e así garanta unha educación integral
das persoas.

Contribuír á consecución dunha escola verdadeiramente coeducativa como mecanismo
que conduza a unha sociedade igualitaria é o obxectivo deste estudo. Como xa
sinalamos no limiar, para acadalo cómpre desvelar a persistencia de estereotipos que se
transmiten desde o sistema educativo actual como primeiro paso de cara á
transformación do sistema educativo imperante.
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1.2. A igualdade de xénero como categoría na investigación
A caracterización da(s) diferenza(s) sexuais e da categoría de muller en diferentes
épocas son temas recorrentes sobre os que se sinalou a percepción científica da
diferenza anatómica, fisiolóxica e cognitiva en termos de xerarquías e déficits. Do
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mesmo xeito, asentouse unha consideración da diferenza (feminina) como ausencia de
”algo” (menos racional, menos moral, menos evolucionada e menos perfecta), ou como
complementariedade ou incluso inferioridade con respecto ao sexo masculino.

A contribución de Mary P. Jacobi nese eido foi esencial para desmitificar a suposta
inferioridade biolóxica das mulleres. Jacobi foi unha das médicas norteamericanas máis
respectadas e cientificamente máis produtivas do seu tempo. Tratou sobre numerosos
aspectos da saúde das mulleres e rompeu algúns tópicos, obtendo premios por este
labor como o Boylston Prize for Medical Writing da Universidade de Harvard, que lle foi
concedido en 1876 por un artigo no que rebatía as ideas fisiolóxicas dominantes que
propugnaban non educar as mulleres.

É importante redefinir os instrumentos conceptuais que en cada momento histórico e
contexto nos serven para identificar e relacionar o construído culturalmente e o que se
supón natural. Así, se nun primeiro momento se falaba de igualdade entre homes e
mulleres, ou igualdade de oportunidades, posteriormente empézase a utilizar a
categoría de igualdade de xénero.

1.2.1. O sistema sexo/xénero

Antes de máis, convén estabelecer unha definición do que entendemos por “xénero”, en
contraposición ao concepto de “sexo”. Ao falar de sexo referímonos aos trazos que
constitúen as diferenzas biolóxicas (anatómicas e fisiolóxicas) entre os machos e as
femias. Estes trazos son universais para toda a especie humana, independentemente do
momento histórico e da cultura. Por contra, ao falar de xénero referímonos á
construción cultural que fai cada sociedade, en cada momento histórico, a partir das
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diferenzas biolóxicas, estabelecendo así que é ser home e que é ser muller. Mediante
esta construción adscríbense cultural e socialmente roles e actitudes diferenciadas para
homes e mulleres: o “feminino” e o “masculino” non son feitos naturais ou biolóxicos,
senón construcións culturais. É por iso que ao longo do noso proceso de socialización, en
función de se somos muller ou home, aprendemos e poñemos en práctica unha serie de
comportamentos aceptados, que denominamos roles de xénero. Un exemplo claro da
aplicación dos roles de xénero dáse no reparto de tarefas entre mulleres e homes, pois
mentres ás mulleres se lles asignan roles relacionados co ámbito privado (tarefas
domésticas, de coidados), aos homes atribúenselles roles relacionados co ámbito
público (emprego remunerado, participación en órganos de toma de decisións, etc).

Os roles de xénero determinan, pois, as expectativas que a sociedade ten sobre o que é
adecuado para un home ou unha muller. De aí a noción de estereotipos de xénero, que
fan referencia a unha serie de ideas impostas (simplificadas, pero fortemente asumidas),
sobre as características, actitudes e aptitudes das mulleres e homes. Como sinala Nuria
Varela, os estereotipos de xénero “fanse verdades indiscutíbeis a forza de se repetiren”
(2005: 301), e de aí que con moita frecuencia tenda a pensarse que aquilo que en
realidade son construcións socioculturais de xénero, responden ao designio da natureza.

A incorporación do xénero como categoría de análise permitiu unha comprensión da
discriminación non como unha serie de opcións individuais e conscientes de persoas
concretas, senón en termos estruturais, como un discurso ou unha ideoloxía dominante
que, xustamente por ser dominante, se torna en sentido común e chega a transmitirse
de xeito inconsciente. Esta complexa estrutura na que descansan os roles de xénero é o
patriarcado. Como forma de organización social, a ideoloxía patriarcal ensina a mulleres
e homes o seu papel diferenciado na sociedade e outórgalles diferentes posicións de
poder nutríndose dos valores dominantes. Así, independentemente do país no que
vivamos, a nivel estrutural existe unha característica que se repite en todos eles: nas
relacións de xénero danse unhas desiguais relacións de poder (político, económico,
relixioso, militar, etc.), de forma que reverte en situacións de dominación e de
explotación das mulleres. De aí que non falemos de sociedades patriarcais, nas que a
estrutura patriarcal pode manterse dunha forma moi obvia e evidente, ou tamén (como
decote é o caso nos chamados países do primeiro mundo) mediante prácticas máis sutís.
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Pero que sexan máis sutís non as converte en menos graves. Moi ao contrario, a súa
sutileza pode dificultar a súa identificación, e dese xeito poden acabar sendo incluso
máis insidiosas e nefastas.

Do aparello conceptual do feminismo teórico, o concepto de xénero tivo unha especial
incidencia nas ciencias sociais e nas humanidades, incluída a historia da medicina e da
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ciencia. O xénero, considerado como unha categoría de análise científica, permitiu
contemplar os sexos como entidades sociais, políticas e culturais, superando as
limitacións do concepto sexo como algo aparentemente natural, primario, esencial e,
aparentemente, sometido a escasas transformacións históricas. Xa antes de darlle nome
(da súa conceptualización) na década de 1970, moitas feministas anglosaxonas
(especialmente antropólogas, historiadoras e psicólogas) resaltaban o peso do social nas
distincións dos sexos: mentres que o termo sexo referíase a algo elemental (estático,
alleo á historia) o novo concepto de xénero abríase a outras realidades socio‐políticas.

En breve, cando falamos de xénero, estamos a referirnos simultaneamente a:

Æ Xénero como sistema de relación sociais, culturais, simbólicas e psíquicas nas
que se sitúa de forma diferente e nunha situación desfavorábel ás mulleres (e aos
valores tradicionalmente caracterizados como femininos) con respecto aos homes (e
aos valores masculinos).
Æ Xénero como categoría de análise científica que permite estudar como se
constrúen e transforman historicamente estas relacións.

O concepto de xénero estaría así integrado por tres compoñentes. A primeira sería unha
compoñente estrutural, que fai referencia ás formas de organización social e división do
traballo. En segundo lugar, posúe unha compoñente simbólica, a cal define os atributos
asociados ás formas ideais de ser humano. Por último, unha compoñente individual que
afecta a identidade das persoas e a forma en que estas se recoñecen a si mesmas a aos
seus propios corpos. A esta diferenciación entre sexo (como atributo biolóxico) e xénero
(como construción sociocultural) denominóuselle xa desde os 70 “sistema de
sexo/xénero”. Unha das primeiras en utilizalo foi Gayle Rubin, que o define como “o
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sistema de relacións sociais que transforma a sexualidade biolóxica en produtos de
actividade humana e na que se atopan as resultantes necesidades sexuais
historicamente específicas” (1975: 155).

1.2.2. Utilizacións inexactas do concepto xénero

A categoría xénero vai substituíndo á de “sexo” en gran parte da actividade académica
educativa. Ora ben, en moitos casos este cambio denominativo podería ser resultado
máis dun símbolo de boa fe, ca non dunha distinción claramente entendida entre os
termos. En opinión de Teresa Ortiz Gómez (2006: 44), na actualidade dáse unha excesiva
mala utilización do concepto xénero (tanto na literatura histórica e científica, como
nalgúns textos feministas), de forma que se empobrece, despolitiza e simplifica o propio
concepto. Segundo a autora, os principais usos cuestionábeis son os seguintes:

a) Utilización de “xénero” cando se quere dicir “mulleres”. Pódese entender como
forma de despolitizar a investigación, xa que implica a desaparición do suxeito (suxeito
oprimido) e a súa substitución polo método. Por outra parte, aínda que se utilice este
concepto, moitas veces non se está a facer unha análise desde unha perspectiva de
xénero, senón simplemente unha investigación que trata de mulleres . Algúns exemplos
controvertidos son o estendido uso en España da expresión “estudos de xénero” como
sinónimo e substituto de “estudos das mulleres” ou, fóra do ámbito académico.

b) Utilización de “xénero” en lugar de “sexo”. Este uso contribúe a obviar as diferenzas
sexuais e corporais entre os sexos, a reforzar o androcentrismo e invisibilizar as
mulleres. Por outra parte, hai algunhas académicas e investigadoras feministas
(maiormente as que se sitúan no pensamento da diferenza sexual) que prefiren usar
“sexo” para falar tamén das dimensións sociais e culturais, e evitar de maneira radical o
problema (expresións habituais nesta liña son as de “política sexual” ou “relacións
sociais entre os sexos”). Convén subliñar tamén que nos últimos anos a teoría feminista
proporcionou importantes achegas neste aspecto, con autoras como Judith Butler
sostendo que non só se constrúe social e historicamente a idea de xénero, senón tamén
a de sexo (1990).
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c) Utilización de “xéneros” en referencia unicamente aos dous xéneros (feminino e
masculino). Este uso binario contribúe a esencializar as diferenzas e a consolidar as
dicotomías entre o feminino e masculino, o cal resulta indesexábel en tanto que impón
unha identificación ríxida no vínculo entre sexo/xénero que ignora a complexidade das
identidades sexuais/sociais de gais, lesbianas, transexuais, trasvestidas, ou outros
homes e mulleres que sitúen fóra dos modelos dominantes de feminidade e
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masculinidade. É por isto que xa Butler afirmara que a propia idea de sexo tamén é
social e historicamente construída, idea que máis tarde retomarían algunhas teorías
queer para explicar a construción sexual das persoas transxénero ou travestidas: no seu
caso, a suposta construción de xénero non dependería necesariamente do sexo, e por
tanto, o sistema binario sexo/xénero sería excluínte por presentar un mundo parcelado
tan só nesas dúas realidades obviando outras alternativas.

d) Utilización de “xénero” como sinónimo de feminismo ou feminista. Trátase, de
novo, dunha estratexia de despolitización decote intereseira. Borrar a palabra
“feminismo”, como ideoloxía que busca dinamitar a estrutura mesma na que descansa o
patriarcado, implica dalgún xeito quitarlle poder de mobilización política.

e) Utilización do “xénero” como única categoría de análise das identidades,
esquecendo outras categorías que matizan o xénero (como clase, etnia ou raza) para dar
lugar a formas e construcións máis complexas das relacións sociais e as formas culturais.
Obviar como estas categorías se engarzan co xénero e dan lugar a diferentes capas de
construción sociocultural, acaba provocando unha esencialización das realidades das
mulleres e, en última instancia, borrando a diversidade de experiencias que as moi
diversas mulleres do planeta posúen.

1.3. Influencia das teorías feministas e traballos académicos na
concepción sobre a educación
A educación foi un tema importante na segunda vaga do feminismo en Occidente, e as
publicacións dos anos 70 con frecuencia facían referencia aos “roles sexuais” que se
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pensaba que eran aprendidos a través da socialización e da educación formal (véxase,
por exemplo, a Mística da feminidade de Betty Friedan, publicada en 1963). Convén pois
repasar, sequera cunha lene pincelada, que entendían por educación as diferentes
teorías do feminismo occidental desta época, polo xeral inscrito dentro do que adoita
coñecerse como segunda vaga feminista (1960‐1990).

Feminismo liberal
Para o feminismo liberal, a meta do acceso á educación é asegurar a igualdade de
oportunidades dos sexos. Para iso, o seu obxectivo é eliminar as barreiras que impiden
que as rapazas alcancen o seu total potencial, independentemente de que estas
barreiras se localizan na escola, na psique ou nas prácticas laborais discriminatorias.
Para o feminismo liberal existen tres temas esenciais: igualdade de oportunidades,
socialización e estereotipos e discriminación sexual. Con todo, esta tendencia non está
exenta de críticas, que a acusan de identificar o concepto de igualdade de resultados co
de igualdade de oportunidades, e mais de ignorar o impacto do patriarcado, o poder e a
subordinación sistemática da muller e do home.

Feminismo socialista
A maioría das teorías socialistas centráronse na posición da muller dentro da economía
e da familia, chamando a atención sobre a función das escolas na reprodución da
división sexual e social do traballo, tanto no eido familiar como no laboral. Os escritos
feministas socialistas sobre educación amosan unha maior concienciación na que o
xénero, a raza e a clase social interactúan de modo complexo amoldando as vidas das
nenas dentro e fóra da escola. Son criticadas por centrarse nos erros do capitalismo para
facer xustiza respecto dos modos en que os homes ostentan o poder sobre as mulleres,
a través do control da sexualidade e a ameaza da violencia. Tamén se lles critica por
defender que o feminismo non é exclusivo das mulleres (senón que debe haber homes
na loita feminista, e de así que estabelezan alianzas cos homes) e mais por acabar
subordinando os intereses das mulleres a outros intereses (como os da loita de clases).

Feminismo radical
Para o feminismo radical, a meta da educación non é acadar a igualdade no
coñecemento, o poder e a riqueza, senón lograr a abolición do xénero (enténdase, dos
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roles de xénero) como realidade opresiva. É por iso que centran os seus intereses
fundamentais en criticar o monopolio da cultura e do coñecemento por parte dos
homes, así como en cuestionar as normas estabelecidas para os sexos na vida cotiá das
escolas. As principais críticas contra esta corrente achácanlle que por veces parece
incorrer na idea da superioridade fisiolóxica da muller. Tamén se lle critica o seu
rexeitamento á racionalidade e á lóxica (as cales tacha de instrumentos de homes), e o
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feito de que se acabe presentando unha imaxe das mulleres como vítimas inevitábeis
dos homes malignos.

As teóricas feministas interesáronse especialmente por dilucidar a base material e os
apoios ideolóxicos da opresión das mulleres, e así analizan o impacto e interaccións do
capitalismo e o patriarcado sobre as relacións de xénero. En palabras da socióloga
Sandra Acker:
O enfoque de xénero estivo ausente no traballo sociolóxico anglosaxón sobre educación
durante os anos 60 e 70. O impacto do feminismo nas subdisciplinas da educación foi
desigual. A finais dos 70 as mulleres e a educación parecía estar emerxendo como
subcampo con dereito propio. A mediados dos 80, o que a escritora británica Madeleine
Arnot chamou Socioloxía da Educación das Mulleres perfílase máis, e desenvólvese de
formas diversas en Canadá, EUA, Australia e Nova Celandia. (Acker 1995: 33)

No Estado español, en xeral, sen circunscribirse ao ámbito da educación, pode falarse
dunha etapa inicial que se estende desde 1974 a 1981, caracterizada polas primeiras
formulacións teóricas e a presentación no ámbito académico de traballos de
investigación pioneiros. Os estudos sobre as mulleres comezan dunha forma organizada
(estudos oficiais, regrados...) na segunda metade da década dos oitenta.

Durante a década de 1990, os estudos das mulleres consolídanse no Estado español no
seo dunha universidade que se definía como universidade de masas, que aspiraba a
mellorar o entendemento intercultural e interdisciplinar, ampliar a súa oferta de
ensinanzas e estimular a mobilidade interuniversitaria e a conexión universidade‐
sociedade. As mulleres foron tradicionalmente as encargadas da educación das súas
fillas e fillos e a través delas se transmitiron os coñecementos e actitudes que
reproducían os papeis de xénero. Pero tamén houbo mulleres que ao incorporarse como
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profesionais da ensinanza, en calidade de mestras e profesoras, ofrecen unha visión da
educación distinta da oficial.

1.4. A necesidade dun sistema coeducativo
Actualmente a escola cumpre a dobre función de fornecer formación intelectual e social
dos individuos, co valor engadido de facilitar tamén o adestramento nas propias pautas
culturais. É por iso que o obxectivo non é unha escola que simplemente ensine o que
outros pensaron, senón unha escola que ensine a pensar con capacidade crítica e con
independencia.

A pesar dos evidentes pasos dados de cara á consecución da igualdade, cómpre non
esquecer os obstáculos que poñen límites á participación das mulleres nos diferentes
espazos do saber e da autoridade, xa que as institucións educativas seguen actuando
como un lugar de reprodución dos sistemas de xénero. O actual sistema educativo
universaliza o coñecemento e os saberes da obra masculina, caendo así no
androcentrismo. Aínda que alumnas e alumnos teñan o mesmo currículo, impartido nas
mesmas aulas e polo mesmo profesorado, non aprenden o mesmo nin respecto ao seu
propio sexo nin respecto ao outro.

Para comezar, hai que desenmascarar o carácter machista da historiografía non só por
ignorar as contribucións das mulleres, senón tamén por transmitir un código sexista,
normalmente cunha resistente clasificación que reproduce as relacións de poder da
xerarquía masculina. Nelas, o profesorado posúe un papel importante na determinación
das definicións e o control de xénero. Neste sentido, o modelo de masculinidade
hexemónico é un impedimento para a inclusión social, debido a que alenta os nenos e
mozos a seguir un modelo que é excluínte en detrimento doutras formas de
masculinidade máis inclusivas.

Temos que considerar logo a escola como un axente socializador fundamental, sen
obviar o papel igualmente importante da familia, dos medios de comunicación, das
relixións, dos grupos de iguais, etc. Como vimos reiterando neste estudo, desde as
primeiras etapas da vida todos estes diferentes axentes socializadores, en distinta
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medida, outorgan un tratamento diferente dependendo do sexo da crianza. De aí a
necesidade dunha escola coeducativa, na que se garanta o desenvolvemento completo
da personalidade sen as barreiras dos estereotipos de xénero, na que se intente corrixir
o sexismo cultural tan alicerzado mediante accións positivas co propósito último de dar
lugar a actitudes e valores superadores das dicotomías de xénero.
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Para ofrecer unha mellor comprensión do que implica a coeducación na actualidade,
presentamos a continuación un repaso crítico, en termos de xénero, sobre diferentes
modelos de escola desde unha perspectiva histórica.

1.4.1. Os diferentes modelos de escola até os anos 70

Até o século XVI no Estado español prohíbese o acceso das mulleres ao sistema
educativo. Un século despois, institucionalízanse as ensinanzas das mulleres, aínda que
limitándoas ás tarefas domésticas, impostas como exclusivas do seu sexo. Tamén nesta
liña, a constitución de 1812 contemplaba explicitamente que só se ensinase aos nenos a
ler, a escribir, a contar e o catecismo da relixión católica, que comprendía tamén unha
breve exposición das obrigacións civís. Arredor de 1857, coa promulgación da Lei
Moyano, xeneralízase a ensinanza para as nenas/os de 6 a 9 anos, apostando por unha
escola propia para mulleres, só feminina, e por un currículo diferenciado. Uns anos
despois, en 1868 permítese o acceso das mulleres á universidade, aínda que no ano
1890 só figuran matriculadas na universidade 15 mulleres. E aínda así, estas poucas
mulleres que accedían á universidade debían enfrontarse a un dobre problema: dunha
banda, á falla de recoñecemento e validez académica e profesional dos estudos
realizados; e da outra, á necesidade de consulta previa á Administración Central para
poderen ter autorización de formalizar a matrícula.

Logo de innumerábeis denuncias desta situación por parte de mulleres totalmente
avanzadas para o seu tempo (como por exemplo Emilia Pardo Bazán, que en 1892
realizou unha denuncia ante o Congreso Pedagóxico Hispano‐Portugués‐Americano), en
1910 unha real orde estabelece o recoñecemento legal a cursar os estudos como
alumnas oficiais e non oficiais sen limitación e en iguais condicións aos homes. Non
obstante, persistían as dificultades, e así por exemplo as mulleres licenciadas en
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Farmacia tiñan como única saída a de rexentar boticas, mentres que as licenciadas en
Dereito tiñan terminantemente prohibido o exercicio da profesión (notaría, avogacía,
xudicatura, etc.).

Xa no século XX, o novo proxecto de ensino primario aprobado polo ministro
Romanones en 1901 uniforma a ensinanza primaria para mozas e mozos, aprobándose
por real decreto a educación mixta, que se implantaría na escola pública elemental. Con
todo, estudos como o de Narciso de Gabriel Leer, escribir y contar. Escolarización
popular y sociedad en Galicia (1785‐1900), amosan como o currículo que estas escolas
(ás que acudían as clases populares) reservaban para as mulleres limitábase a ensinarlles
a ler, escribir, coser e rezar, acompañándose case sempre de leccións de urbanidade. As
nenas de clase alta, porén, adoitaban recibir clases por medio de preceptores privados
ou en colexios femininos de carácter relixioso, que polo xeral impartían outras materias
a maiores como música, xeografía, debuxo, piano ou francés (até o punto de que esta
educación chegase a denominarse “saberes de adorno”), o que en calquera caso
evidencia tamén a maior discriminación que padecían as mulleres das clases populares.
Tratábase así de educar as mulleres “non para ser persoas por si mesmas, senón en
razón da utilidade para a familia e para a sociedade” (Benso 2003: 66). En 1927, porén,
institucionalízase que os seminarios e prácticas se leven a cabo en institutos de forma
segregada, o cal provocou a inauguración en 1929 dos chamados “lnstitutos Femininos”.
Coa creación destes institutos recoñécese por primeira vez e oficialmente a preferencia
das mulleres como profesorado neles, como resposta ás demandas do movemento
feminista e non como iniciativa dos gobernos das institucións (representadas ou
dirixidos por homes).

Coa instauración da II República reimplántase a ensinanza mixta, o cal supón un avance
para o acceso das mulleres á educación, aínda que isto non garanta a igualdade real
entre os sexos (pois non se ten en conta a discriminación histórica do acceso da muller á
educación, non se cuestiona o rol social imposto, como tampouco se introducen
elementos que modifiquen estas situacións). Tras a guerra, coa proclamación do réxime
ditatorial franquista en 1939, a ensinanza mixta queda prohibida por lei, ao considerar
que representa un sistema abertamente contrario aos principios do Movemento
Nacional Español. Con esta lei comeza outra etapa da escola segregada, que vai
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desenvolverse durante os trinta anos de franquismo e que ten uns obxectivos claros a
nivel educacional: facer das nenas unhas perfectas amas de casa, esposas fieis, nais
amantísimas das súas fillas, castas e pudorosas. A escola contaba con múltiples recursos
para impartir dous tipos de ensinanza ben diferenciada: a masculina e a feminina. Ás
nenas ensinábanlles todo tipo de labores domésticos (incluíndo corte e confección), e
inculcábaselles que a súa carreira era casar. Se algunha amosaba interese en estudar,

34
44

encamiñábase a que fixese unha carreira considerada secundaria ou apropiada para a
muller (como puericultura, enfermería, decoración, etc.), e se chegaba ao nivel de facer
unha carreira superior, esta había estar orientada cara ás letras máis que cara ás
ciencias: o mundo da técnica e da maioría das ramas da chamada formación profesional
estaba vetado para as mulleres. Pola contra, aos nenos facíaselles ver que debían
estudar carreiras superiores, como enxeñería, arquitectura ou medicina, ou
ofertábaselles unha gama de oficios para que puideran prepararse e traballar despois e
poder manter unha familia. Unha gran parte destas escolas segregadas eran centros
dirixidos por relixiosas ou relixiosos (e de aí que o catolicismo, até época recente, siga
apostando por este tipo de ensinanza).

1.4.2. Os diferentes modelos de escola desde os anos 70
Á hora de examinar os diferentes modelos de escola desde os anos 70 até a actualidade,
os modelos máis frecuentes son o de escola mixta de nenos e nenas, e a escola
segregada por sexo. De seguido procedemos a explorar as características de ambos os
modelos, para tratar as posibilidades de desenvolvemento que cada unha alberga de
cara a lograr a coeducación, isto é, unha escola coeducativa que aplique de forma
transversal o principio de igualdade.

a) A escola mixta
Coa caída do réxime franquista reinstáurase de novo a escola mixta na que nenas e
nenos comparten aulas, e a quen unha mesma profesor/a ensina un contido (formal)
dos textos e actividades idénticos. Este cambio cómpre entendelo como parte dun
movemento que se xesta dentro do campo da ensinanza, e que postula a necesidade
dunha renovación do sistema educativo para conseguir unha escola pública de calidade,
xestionada democraticamente, e que respecte a cultura e a lingua de cada
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nacionalidade. Xa que logo, enténdese que debe darse unha ensinanza mixta de nenas e
nenos (ao igual que no resto de países democráticos da contorna), pois manter a
segregación da época franquista non só implicaría unha ruptura coa realidade (na vida
cotiá homes e mulleres viven xuntos), senón que tamén aumentaría a falta de
naturalidade nas relacións afectivo‐sexuais entre mulleres e homes. Posteriormente, en
1984, a proposta do Instituto da Muller o goberno español regula que toda a ensinanza
no conxunto do Estado fose mixta.

A visión do feminismo sobre este cambio é moi rica. Dunha banda, hai un sector
feminista minoritario que cuestionaba a implantación da ensinanza mixta, pois sostiñan
que na práctica acabaría tendo como consecuencia a universalización dun único modelo,
o masculino, que as mulleres terían que acabar por adaptar. No entanto, a amplísima
maioría do movemento feminista si celebraba e participaba da necesidade da escola
mixta, pois entendían que a mestura de nenas e nenos significaría por si mesma
igualdade e normalización entre os sexos. Foi por este convencemento que, nun
principio, a ensinanza mixta identificouse como coeducación. Porén, como a experiencia
social porfía en poñer de manifesto, a ensinanza mixta xunta a nenos e nenas na mesma
aula, pero non as iguala na escala das relacións sociais.

b) A escola segregada
A escola mixta foi o avance que levou á poboación española a pasar dunha taxa de
analfabetismo das mulleres do 62% no ano 1982 ao 7% no 2007. Constatado este
avance cuantitativo no rendemento académico das rapazas e rapaces, nos últimos
tempos asistimos de ‘novo’ ao ‘vello’ debate sobre a conveniencia da segregación por
sexo das aulas, con determinadas voces que reclaman a implantación do modelo de
escola segregada. De feito, existen experiencias deste tipo na escola privada, algunhas
das cales conseguen ser concertadas (malia que o goberno estatal introduciu un cambio
normativo na lexislatura 2000‐2004, determinando que a segregación por sexo sería un
dos motivos de exclusión dos concertos educativos).

As persoas defensoras deste modelo segregado adoitan aducir que segundo
determinados estudos as escolas segregadas serían máis útiles para a consecución da
igualdade entre mulleres e homes, en tanto que así as alumnas non terían a presión dos
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varóns, posuirían un maior interese polo logro académico, acadarían un maior
desenvolvemento do liderado, e recibirían unha maior atención do profesorado e menor
atadura polas profesións tipicamente femininas. Estas voces tamén argumentan que a
escola segregada favorecería os rapaces, en canto lles crearía maior disciplina e
estrutura, evitando as distraccións e optimizando o desenvolvemento do seu carácter.
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Outros argumentos utilizados polos defensores/as da escola segregada ou diferenciada
son, en primeiro lugar, que debido ás diferenzas no desenvolvemento e maduración do
cerebro entre nenos e nenas, a educación mixta complica os procesos educativos duns e
doutras. Así, sosteñen que se rapaces e rapazas aprenden de forma diferente, daquela
habería que ensinarlles tamén de modo diferente, sen que iso implique un retorno á
educación discriminatoria para as mulleres nin tampouco a ningún principio relixioso.
Unha das defensoras da educación diferenciada, María Calvo Charro, maniféstao con
estes termos:
Sería ideal que o modelo mixto fuxise do igualitarismo neutralizante dos sexos. Pero é
moi difícil. Se se ensina de maneira razoada, lenta e analítica, as nenas abúrrense;
mentres que se se ensina de maneira explícita e áxil, son os nenos os que se perden. O
ritmo de maduración e desenvolvemento dos varóns é moito máis lento có das nenas.
(Calvo Charro 2006, en liña)

En segundo lugar, sosteñen que as diferenzas nos comportamentos e actitudes das
nenas e dos nenos desencadean un elemento negativo (violencia, retraso escolar, falla
de estímulos de competición, etc.) cando se produce unha educación conxunta. Por
extensión, a educación diferenciada permitiría alcanzar un mellor rendemento escolar e
unha mellor aprendizaxe carente destes elementos negativos. Para tratar de demostrar
estas teorías, achegan exemplos concretos de centros exclusivamente femininos nos
que as nenas obtiveron mellores notas e mellores rendementos, ou mostras de centros
masculinos nos que descendeu o nivel de violencia. Tamén adoitan pór de releve nas
súas xustificacións que os nenos sofren coa convivencia de sexos, por vérense privados
da masculinidade e competitividade que lles resulta estimulante. Sostén Calvo Charro:
Os mozos españois son cada vez máis analfabetos cás mozas. O noso sistema educativo
está dándolle aos rapaces moito menos do que merecen, academicamente falando.
Malia isto, as solucións propugnadas desde ámbitos gobernamentais suxiren a
eliminación da masculinidade dos mozos no desenvolvemento de programas de
igualdade de «xénero», xunto a outras medidas «contra o sexismo» nas aulas que non
fan senón afondar aínda máis nunha postura radicalmente errónea, pois pretende negar
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unhas características propias aos varóns, provocándolles unha auténtica crise de
identidade. Os rapaces non precisan que se lles «rescate» a súa masculinidade, senón
que se lles comprenda e lles sexan aplicados modelos pedagóxicos adaptados á súa
peculiar forma de aprender e comportarse. Permitámoslles aos rapaces “ser rapaces” e
reencontrarán a súa identidade. Axudémoslles a convertérense en “cabaleiros” e eles
sós pecharán o abismo educativo que os separa das rapazas. (Calvo Charro 2006: en liña)

1.4.3. Por que nin a escola mixta nin a segregada son sinónimos de
coeducación?

A escola mixta (a actual na maioría dos centros educativos) e a segregada (existente
nalgúns centros educativos concertados e/ou de carácter relixioso) non son sinónimos
de educación porque non garanten de seu a formación en valores de igualdade. Por un
lado, porque a través do “currículo explícito” a escola adoita reproducir os valores da
sociedade na que se sustenta (que en canto ao xénero, son patriarcais). Pero tamén, por
outro lado, porque inexorabelmente transmítense valores a través do “currículo oculto”,
isto é, dos preconceptos e valores que as/os docentes transmiten sen se decataren, pero
que inexorabelmente condiciona moitas decisións nas aulas. É máis, en ocasións estes
valores mesmo poden ser contrarios aos que socialmente se proclaman adecuados. Así,
observar a realidade escolar con outra mirada pode permitir coñecer, a través da análise
deste currículo oculto, as contradicións internas en relación á transmisión de valores en
moitos casos opostos (educación para a paz vs. fomento da competitividade, loita contra
o racismo vs. rexeitamento da diversidade, educación sexual vs. fomento da homofobia,
etc.).

a) Críticas á escola mixta
Que nenas e nenos compartan aula non garante o ensino do valor da igualdade. De
feito, son numerosos os estudos que demostran como na escola mixta reprodúcense e
afiánzanse os papeis de xénero tradicionais que tan discriminatorios resultan para as
mulleres, tanto a través do currículo oficial como tamén co currículo oculto. Antes de
presentar os achados destes estudos, cómpre aclarar que o plan de estudos ou currículo
académico componse de áreas, materias, conceptos, procedementos, técnicas e
actitudes, todos estes aspectos avaliables aos que, por tanto, se lles outorga valor. Con
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todo, na aula tamén se realiza unha aprendizaxe doutro tipo de nocións culturais, de
normas e pautas de comportamento que non se avalían, malia resultaren sumamente
importantes na conformación de actitudes posteriores por parte do alumnado: estas
aprendizaxes constitúen o chamado currículo oculto.

Con isto en mente, estes estudos revelan que respecto das interaccións na aula, na
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escola mixta non se lle adoita outorgar a mesma relevancia ás palabras das nenas
respecto das dos nenos, en parte tamén pola diferente asertividade coa que se
expresan unhas e outros. Os papeis de xénero que nenas e nenos aprenden desde a
infancia permitirían xeneralizar unhas pautas de comportamento verbal e non verbal en
función do xénero, de xeito que en xeral as alumnas son menos asertivas e interveñen
máis naquelas situacións nas que hai unha dispersión de atención dos e das oíntes.
Tamén por isto, cando unha nena non cumpre con estes papeis de xénero e se expresa
con maior asertividade, o profesorado e o grupo de iguais tende a censurar o
comportamento ou a cualificala como falangueira. En estreita relación con isto, hai unha
tendencia (se cadra inconsciente) de que o profesorado proporcione máis eloxios ás
realizacións intelectuais dos nenos, así como a que faga un reparto desigual do tempo
entre mozas e mozos, concedendo máis dedicación aos rapaces.

Tocante á metodoloxía utilizada nas interaccións, esta dista moito de ser realmente
representativa en termos de xénero, por canto non propician as mesmas oportunidades
para as alumnas que para os alumnos. A propia experiencia social demostra que nunha
aula de maioría feminina, o alumno adoita presentarse como voluntario cando se
require a alguén para unha tarefa (por exemplo, cando se pide unha persoa voluntaria
nun grupo de 10 nenas e 2 nenos); isto, cando non son as propias alumnas as que o
escollen directamente, acostumadas como están a eses patróns de xénero. Outro
exemplo de pauta discriminatoria que opera a nivel lingüístico é a utilización do
masculino con ‘suposto’ valor xenérico, mesmo cando a aula está composta por unha
maioría ou totalidade de nenas. Deste xeito, o masculino ‘xenérico’ obriga as mulleres a
desenvolver unha dobre identidade sexolingüística para discernir cando están ou non
incluídas nunha frase en masculino. Como afirma Montserrat Moreno:
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A nena debe aprender a súa identidade sexolingüística para renunciar inmediatamente a
ela. (...) Primeiro, aprenderá que se dirixen a ela chamándoa ‘nena’, por tanto si oe
frases como ‘os nenos que rematen poden ir ao recreo’ permanecerá sentada no
pupitre, contemplando impaciente a tarefa concluída agardando por unha frase en
feminino que lle abra as portas do ansiado recreo. Pero estas frases non adoitan chegar
nunca. É máis probábel que a profa diga, ao advertir que a nena xa rematou: ‘Mociña,
dixen os nenos que rematasen...’, e se a nena segue por non darse por aludida, daquela
explicaralle que cando di ‘nenos’ estase a referir tamén ás nenas. Pero se incorre no erro
de crer que a palabra ‘neno’ atinxe por igual aos dous sexos, axiña verá frustradas as
súas ilusións igualitarias. As risas dos seus compañeiros ante a súa man en alto pódenlle
facer comprender bruscamente que tería sido mellor non se dar por aludida en frases do
tipo ‘os nenos que queiran formar parte do equipo de fútbol que ergan a man’. En casos
coma este, a profa adoita intervir lembrándolle: ‘Dixen os nenos’, ante o cal a nena,
completamente abraiada, cavilará ‘pero non dixera os nenos?’ (Moreno 1993: 31)

En suma, dada a estreita relación entre linguaxe e pensamento, este uso do masculino
con valor supostamente xenérico contribúe a unha visión do mundo tamén en masculino,
o que en última instancia contribúe a reforzar o papel predominante do varón como máis
importante e central.

Ademais, na escola mixta dáse unha invisibilización do papel das mulleres ao longo da
historia. Unha das funcións básicas da educación escolar é a transmisión de
coñecementos e saberes acumulados a través dos tempos. Na institución escolar estes
saberes organízanse baixo criterios diversos para constituíren o currículo. A análise das
características do saber transmitido na ensinanza ‐desde a perspectiva en que se sitúa
esta exposición‐ pon en evidencia tres cuestións: a case total inexistencia de referencias
ás achegas que fixeron as mulleres á cultura; a falta de atención aos aspectos culturais
que poden ser especialmente interesantes para elas; e as frecuentes afirmacións sobre
as mulleres en base a prexuízos e non sobre comprobacións obxectivas. Estas ausencias
e estereotipos implican unha grave amputación da historia da humanidade e un baleiro
importante no discurso científico. A partir deste contexto de análise, a expresión
“androcentrismo na ciencia” dá conta de como a ciencia actual está construída desde o
punto de vista dos homes, o cal se converte na medida de todas as cousas.

Nos libros de ciencias sociais os acontecementos socialmente relevantes para o
progreso da humanidade aparecen protagonizados por varóns, ancorando no
inconsciente a idea do xénero humano como exclusivamente masculino, obviando así as
importantes e numerosas achegas das mulleres. Tamén os libros se dirixen de forma
diferente a nenas e nenos. Así, falan exclusivamente de fazañas e esforzos dos varóns
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como motor da historia, independentemente da modalidade do coñecemento da que se
trate, sen mencionar as fazañas e esforzos das mulleres, ou cando menos facer unha
valoración crítica da súa ausencia. Se ben é certo que nos últimos tempos se veñen
tomando unha serie de medidas respecto aos materiais didácticos para utilizar imaxes
respectuosas coa diversidade escolar, o certo é que aínda hoxe atopamos que nos libros
de texto (sexan literatura, ciencias sociais, historia, ou matemáticas) o papel das
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mulleres se esquece de xeito sistemático. De forma semellante, nas ilustracións a
representación feminina nunca alcanza o 50%. En canto aos contidos, os de maior
prestixio ou poder económico aparecen en mans de varóns, ademais de dar pouca
importancia ao traballo doméstico.

Tocante ao reparto de espazos na escola (aulas, patios, pistas deportivas ou mesmo
comedores), na escola mixta os rapaces adoitan ser considerados os donos do espazo, e
así cando se planifican actividades (por exemplo, ao aire libre) os intereses dos rapaces
son os primeiros en terse en conta, por exemplo reservando todo o espazo das pistas
deportivas para a práctica de fútbol. A propia configuración do espazo condiciona o tipo
de xogo, e isto pode favorecer ou limitar tanto a actividade competitiva como
colaborativa. Igualmente, a irrupción das novas tecnoloxias da información e
comunicación (TIC), ámbito que pola súa aparente novidade pode considerarse neutro,
non está exento de discriminacións de xénero. Doutra banda, aínda existe profesorado e
orientadoras/es escolares que consideran determinadas materias e carreiras
profesionais como máis apropiadas para nenos que para nenas, aínda tendo elas máis
éxito durante a ensinanza primaria e secundaria naqueles contidos relativos a elas.

No que atinxe ao rendemento escolar, se ben os estudos apuntan a que
academicamente as nenas sitúanse academicamente 15 puntos por riba dos nenos na
educación secundaria obrigatoria, este suposto éxito non se traduce necesariamente
nunha mellora da súa autoestima, e en calquera caso, non debe ter un efecto
estupefaciente de facernos esquecer as discriminacións que aínda están moi presentes.

En suma, a escola mixta non sempre coeduca: educar a nenos e nenas nos mesmos
contidos e compartindo o mesmo espazo é desde logo un avance moi positivo para
avanzar cara á igualdade, pero con frecuencia isto choca con valores sexistas sutís que

A modo de contextualización: Igualdade de xénero e coeducación

se transmiten tanto a través dos libros e materiais, como a través das interaccións da
aula por parte do profesorado e entre o grupo de iguais. Nas aulas reproduciríanse así os
automatismos adoptados fóra delas, contribuíndo así ao seu mantemento. Ora ben, o
sexismo está tan naturalizado que acaba por percibirse como algo natural, e de feito o
primeiro paso para desnaturalizalo (e así comezar a percibilo, por sibilino que sexa) é
sometelo a unha fonda reflexión crítica. De aí que se poña énfase na necesidade dunha
escola coeducativa, na que a igualdade sexa aprendida e coñecida por todas as nenas e
nenos que pasan pola escola para interiorizárena e así saberen exercela e practicala. A
igualdade é, en suma, unha das competencias básicas que a escola debe ensinar a
adquirir para formar persoas que aprendan a pensar por si mesmas con capacidade
crítica, estando en condicións de acceder a unha vida equitativa e saudábel.

b) Críticas á escola segregada
Mais antes de seguir afondando na escola coeducativa, cómpre someter a exame a
escola segregada por sexos, por canto moitos dos problemas que vimos de subliñar non
se producen nestes centros: por exemplo, ao non haber aulas mixtas, nas interacción de
aula o profesorado non vai ter unha actitude diferente cara aos nenos e nenas; e no
reparto dos espazos tampouco ten lugar unha diferente valoración das preferencias dos
nenos por riba das das nenas. En efecto, o que din as defensoras/es desta escola é que
separando a nenas e nenos estes poden recibir unha atención máis específica e
adaptada ás súas necesidades específicas en tanto que home ou muller.

Lonxe diso, a tese que postula unha educación segregada decote mestura, na nosa
opinión, o conservadorismo profundo coa utilización de conceptos actuais como
‘liberdade’ ou ‘igualdade’. Preséntase así o concepto de liberdade como recurso na man
das familias (a famosa liberdade dos pais e das nais e o dereito á elección de centros e
de tipos de educación). Amais, atácase o concepto de igualdade non de forma frontal,
senón que se empregan argumentos suaves (pero fondamente daniños) como que
impoñer que nenas e nenos sexan iguais é un principio inxusto e homoxeneizador, que
vai contra natura porque nenas e nenos son diferentes. Deste xeito, mestúrase diferenza
(biolóxica) con desigualdade (social), e así esquécese que se ben nenos e nenas son
diferentes (pero sono tamén de forma individualizada, dentro do colectivo de xénero ao
que pertenzan), esa diferenza non debe traducirse en desigualdade.
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Soster que nenos e nenas deben ser educados por separado iría en consonancia coa
concepción social do papel diferenciado dos homes e mulleres na sociedade, é dicir,
funcionaría como un xeito de afianzar os roles de xénero diferenciados. De feito, é
frecuente que entre os seus defensores/as se substitúa o termo escola segregada polo
de escola diferenciada. Se a insistencia nas diferenzas biolóxicas é unha necesidade do
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coñecemento, e non unha operación de carácter ideolóxico, disto non ten porque
derivarse a afirmación de destinos sociais diferentes. Nun exercicio de memoria
histórica, cómpre lembrar a polémica do século XIX sobre a capacidade das mulleres
para estudar e para aprender, na que un dos argumentos centrais que xustificaba a súa
exclusión era a do menor peso do cerebro feminino, e que teoricamente supuña unha
menor intelixencia nas mulleres e a súa imposibilidade de aprendizaxe de coñecementos
académicos. Ao noso ver, o que cumpriría sería garantir que efectivamente mulleres e
homes teñan libre acceso a todas as posibilidades da vida en igualdade de condicións
como paso previo fundamental a comprobar se persisten ou non as diferenzas nos seus
cerebros, e que importancia teñen estas diferenzas (de as haber) no conxunto do seu
funcionamento.
En definitiva, a escola diferenciada contribúe a acentuar os roles de xénero nas mulleres
e homes, os cales limitan as posibilidades vitais duns e doutras predeterminando de
antemán o que se espera que poidan ser e facer na vida. Deste xeito, a cuestión de
fondo a debater non é a adecuación das diferenzas cerebrais (que fisioloxicamente si
pode habelas). A cuestión, en realidade, é preguntarnos se queremos unha sociedade na
que os homes e as mulleres teñan por forza unhas características, hábitos e emocións
distintas que os/as encamiñen cara a roles socioculturais (de xénero) ríxidos e
diferentes; ou se pola contra queremos unha sociedade na que cada persoa,
independentemente do seu sexo, poida escoller con liberdade sen que os seus destinos
veñan predefinidos de antemán. Optar por unha ou outra posibilidade é o que
diferencia a quen está a favor da escola segregada (no primeiro caso) e a quen está a
favor da coeducación (no segundo). E se ben, como xa concluímos, as características da
escola mixta por si soas non son suficientes para a coeducación (xa que non garanten de
seu o ensino do valor da igualdade), si son condición necesarias. A consecución cunha
escola coeducativa ha ter que ser necesariamente no marco dunha educación mixta.

A modo de contextualización: Igualdade de xénero e coeducación

1.4.4. A escola coeducativa: claves para un novo modelo

A escola coeducativa é o modelo máis idóneo para estabelecer unhas bases desde a
igualdade e desenvolver un crecemento e maduración do estudantado como persoas.
Coeducar significa educar en igualdade, evitando expectativas diferentes para cada sexo
e desenvolvendo as capacidades de mozas e mozos sen nesgo sexista. En palabras de
Amparo Tomé, pronunciadas no Seminario de Formación co Profesorado do Proxecto
Nahiko (Gasteiz 2008) “a coeducación é a superación do sexismo”, porque o sexismo e
todos os fenómenos que o acompañan (o androcentrismo, os xéneros como elementos
limitadores das posibilidades de acción individuais, a exaltación da violencia, o
menosprezo da vida e de quen coida dela) están a ser socialmente devastadores.

A escola coeducativa representa, pois, un novo no que se aplique de forma transversal o
principio de igualdade co obxectivo de lograr o desenvolvemento integral das persoas,
transformando o diferente potencial de cadaquén en capacidades que lles permitan
levar unha vida autónoma independentemente do seu sexo, que lles permita
desenvolver a súa individualidade á marxe dos estereotipos ou expectativas de xénero. É
por este motivo que o modelo coeducativo tamén implica integrar no ensino de nenos e
nenas aquelas experiencias e valores tradicionalmente relacionados co ámbito
doméstico e dos coidados (valores todos eles que a tradición relaciona coas mulleres e
co ámbito reprodutivo). Aínda que estes contidos e valores non formaban parte do
currículo escolar da escola mixta que a modernidade concibiu para os varóns, hoxe
resultan

necesarios

para

a

cidadanía,

para

que

exista

unha

verdadeira

corresponsabilidade.

É imprescindíbel recoñecer que as nenas e nenos aprenden tamén fóra da escola a
través doutros axentes socializadores (e se cabe, sobre todo a través de modelos de
imitación social como os medios de comunicación, a publicidade, os xogos e xoguetes,
etc.). Tamén hai que ter en conta a importancia e o papel da familia como
corresponsábeis en todo o referente á educación das fillas e fillos, tendo presente que
os prexuízos sexistas están moi arraigados en modelos de familia onde a división sexual
do traballo é moi forte e onde os estereotipos afloran constantemente. Por iso, a
coeducación contempla que os Estados desempeñan un papel fundamental na
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educación, non para garantir que cada alumna ou alumno reciba na escola uns valores
acordes aos que recibe noutros ámbitos da socialización como a familia, as crenzas ou os
valores culturais, senón para preservar aquela modalidade educativa que persiga os fins
de pluralidade, liberdade e igualdade. Neste sentido, o obxectivo da pluralidade que
formulan os novos retos educativos de moitos países do mundo (inmigración,
diversidade cultural, minorías étnicas, etc.) debe ter en conta a superación dos
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estereotipos sexuais nas diferentes realidades para que ser diferente non signifique,
como até agora, intolerancia e desigualdade.

Para que a ensinanza mixta chegue a ser coeducativa, deben cambiar as prácticas
educativas, desde a organización do centro e a orientación profesional até o que se fai e
se di dentro da aula. É por iso que fican aínda algúns retos inminentes que a
comunidade educativa en xeral, e o profesorado en particular, deben asumir para que a
coeducación chegue a ser unha realidade, entre os que destaca superar a falta de
percepción dos factores de discriminación de xénero; superar a crenza de que outros
problemas educativos (como as desigualdades socioeconómicas do alumnado) son
moito máis importantes e urxentes, mostrando así unha incapacidade para relacionar
estes problemas coas desigualdades de xénero; superar o medo a espertar resistencias e
xuízos negativos por parte do estudantado, nais/pais ou colegas; superar a falta de
información, formación e recursos didácticos sobre o tema; ou camiñar cara á paulatina
reconfiguración dos organigramas educativos de xeito que mude unha realidade na que
a maioría dos cargos directivos dos centros educativos están desempeñados por homes.

En suma, tórnase imprescindíbel tamén revisar o sistema de valores e actitudes que se
transmiten, repensar os contidos educativos, evitando os estereotipos e a invisibilidade
das mulleres nos materiais escolares, reintroducindo pautas, saberes e puntos de vista
tradicionalmente elaborados polas mulleres e aproveitar o carácter privilexiado do
espazo escolar para construír unha nova cidadanía democrática baseada nunha
educación en igualdade. Debemos apostar porque rapazas e rapaces reciban a mellor
formación que lles permita converterse en persoas libres e autónomas para acadar a
igualdade na vida laboral, compartir e corresponsabilizarse na vida familiar e alcanzar
unha cidadanía e unha vida plena na que poidan desenvolver as súas múltiples
capacidades. É o momento de levar adiante os proxectos dunha escola coeducativa.

A modo de contextualización: Igualdade de xénero e coeducación

1.5. Lexislación en materia de igualdade: a igualdade como contido
transversal ou como materia independente?
A igualdade vén recollida como valor e principio informador do Dereito Positivo, tanto
en leis xerais (como a Lei orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de
protección integral contra a violencia de xénero; ou a Lei orgánica 4/2007 de igualdade
efectiva entre mulleres e homes), como tamén na normativa estatal de educación (e
desenvolvida no marco autonómico no uso da competencia específica que ten a
comunidade autónoma galega), sen esquecer tampouco a propia lexislación do marco
competencial galego (como a Lei galega 7/2004, de 16 de xullo, para a igualdade de
mulleres e homes; ou a Lei 11/2007, de 27 de xullo, para a prevención e o tratamento
integral da violencia de xénero. Neste sentido, o tratamento da igualdade de xénero
aparece de forma explícita nos diferentes currículos das diferentes etapas educativas,
como por exemplo na Lei orgánica 10/2002, de 23 de decembro, de calidade da
educación; a Lei orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección integral
contra a violencia de xénero (artigos 4‐9); a Lei 7/2004, de 16 de xullo, lei galega para a
igualdade de mulleres e homes (artigo 9); a Lei 11/2007, de 27 de xullo, lei galega para a
prevención e o tratamento integral da violencia de xénero (artigo 19); a Lei orgánica
2/2006, de 23 de decembro, de educación; e o Decreto 133/2007, de 5 de xullo, polo
que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade
Autónoma de Galicia (publicado no DOG do 13 de xullo de 2007).

A Lei xeral de educación 14/1970 de 4 de agosto supón un punto de inflexión e un
cambio transcedental en canto que se regula a escolarización mixta (aínda que non se
fixo efectiva até o curso 1984/85), estabelecendo que é obrigatoria até os 14 anos, que
nenas e nenos deben aprender o mesmo currículo, impartido polo mesmo profesorado
e nos mesmos espazos escolares. Foi vinte anos despois, en 1990, cando se promulgou a
LOXSE, recoñecendo por primeira vez a existencia de discriminación por sexos no
sistema educativo e avogando pola necesidade de reconsiderar a actividade educativa á
luz dos principios da igualdade de oportunidades. Finalmente, coa promulgación da LOE
en 2006, avánzanse medidas concretas para promover unha educación en igualdade,
por exemplo estipulando que no último ano do curso de ensinanza obrigatoria se han
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desenvolver contidos que se refiran explicitamente á igualdade de dereitos de homes e
mulleres. Nun paso máis, a lei prevé o cumprimento desta medida a través dunha figura
nomeada polos consellos escolares dos centros (artigo 126.2), amais de encomendarlle á
inspección educativa velar pola aplicación dos valores e principios recollidos na lei
(artigo 151.e). Tamén cómpre destacar que a LOE facilita a escolarización de alumnos/as
en caso de cambios de centro derivados de actos de violencia de xénero (disposición
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adicional vixésimo primeira), regulado tamén no artigo 17 da Lei 11/2007, de 27 de
xullo, lei galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero (artigo
19). Por último, contempla unha atención preferente aos centros que desenvolvan os
principios de coeducación en todas as etapas educativas (disposición adicional vixésimo
quinta).

No que respecta ao Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas
da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, o currículo
que se estabelece ten como obxectivo contribuír ao logro dos principios básicos desta
Lei orgánica de educación que se expresan no preámbulo, e que se resumen en lograr
unha calidade de educación para todo o alumnado; equidade que garanta a igualdade
de oportunidades; e o esforzo compartido por todos os compoñentes da comunidade
educativa.

Por tanto, a igualdade de xénero é un dos obxectivos básicos da etapa escolar, e de aí
que ao longo de todo o currículo se faga referencia a ela. Nos obxectivos da educación
secundaria obrigatoria aparece que se debe contribuír a desenvolver no alumnado as
capacidades que lle permitan, entre outras cousas, valorar e respectar a diferenza de
sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles; rexeitar os estereotipos que
supoñan discriminación entre homes e mulleres; coñecer, valorar e respectar os
aspectos básicos da cultura e a historia propia e das outras persoas, así como o
patrimonio artístico e cultural; e coñecer mulleres e homes que realizaron achegas
importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo. Tamén o
tratamento da igualdade de xénero aparece explicitamente mencionado no
desenvolvemento do currículo das diferentes materias como educación ética e social,
educación para a cidadanía, ciencias naturais, ciencias sociais ou matemáticas.

A modo de contextualización: Igualdade de xénero e coeducación

No artigo dedicado á organización dos centros de secundaria con relación ao proxecto
educativo de centro (PEC), estabelécese que cada centro debe contar cun "plan de
convivencia, facendo especial atención á promoción de actividades para a igualdade
entre mulleres e homes e á prevención de violencia de xénero". Do mesmo xeito, no
artigo 20 sobre a titoría e orientación recóllese que "a orientación educativa garantirá,
en especial no cuarto curso, un axeitado asesoramento ao alumnado para favorecer a
súa continuidade no sistema educativo ou unha orientación profesional se for o caso. En
todo caso, a orientación educativa velará pola igualdade de xénero".

Este currículo supuxo a incorporación das competencias básicas que se definen como "a
capacidade de poñer en práctica de forma integrada, en contextos e situacións diversos,
os coñecementos, as habilidades e as actitudes persoais adquiridas". Contémplanse oito
competencias básicas, que se acadarían no conxunto das materias, e a igualdade de
xénero aparece tratada en varias delas. Por exemplo, na competencia lingüística
sostense que “a lingua, como ferramenta de comprensión e representación da
realidade, debe ser instrumento para a igualdade; para a construción de relacións, en
termos de igualdade, entre mulleres e homes; para a eliminación de estereotipos e
expresións machistas ou xenófobas. A comunicación será o eixe da resolución pacífica
de conflitos na comunidade escolar”. Noutro exemplo, na competencia social e cidadá
estabelécese que "implica a valoración das diferenzas á vez que o recoñecemento da
igualdade de dereitos entre os diferentes colectivos, en particular homes e mulleres".

Os temas transversais propostos polo actual sistema educativo contemplan a
necesidade de presentar os contidos escolares desde un prisma integral e conectado á
realidade. Estes temas atravesan os contidos escolares, propiciando unha visión
diferente daqueles aspectos contemplados desde unha mirada sexista, pero até entón
considerada como a única e incuestionábel. A utilización de distintas miradas e distintas
voces fai que cousas se resitúen. Dentro dos temas transversais haberá que ter en conta
a igualdade entre nenas e nenos para ter presente a outra metade da humanidade. Pero
tamén, á marxe da inserción da perspectiva de xénero nos contidos transversais que
deberán estar presentes en todas as materias, cómpre incorporar materias específicas
(como pode ser o caso de Educación para a cidadanía) que sirvan para reforzar o
tratamento da igualdade entre sexos.
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Por tanto, a igualdade debe ser transversal na educación, pero tamén hai que
desenvolver estratexias educativas que permitan un tratamento coeducativo nas aulas,
cos espazos e cos tempos. Traballar por unha educación non sexista supón unha
intervención educativa deseñada a curto, medio e longo prazo.

Se educar consiste en formar persoas aptas para gobernarse a si mesmas e non para
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seren gobernadas por outras persoas, como sostén a célebre frase do filósofo Herbert
Spencer, daquela cómpre traballar pola mellora do sistema educativo para conseguir
unha escola coeducativa desde a que poder seguir avanzando cara a unha sociedade
igualitaria e en igualdade.

2.
ESTUDO SOBRE AS ACTITUDES DE XÉNERO
NO PROFESORADO E ALUMNADO

Estudo sobre as actitudes de xénero no profesorado e alumnado

2.1. Obxectivos
O estudo de campo realizado durante o ano 2010 sobre as actitudes de xénero no
profesorado e alumnado de secundaria tiña como obxectivo principal a posta en marcha
dun proxecto de investigación‐acción participativa co que promover a adopción dunha
perspectiva de xénero no eido educativo como xeito de avanzar cara á igualdade de
oportunidades no ámbito comarcal da Mariña.

Este propósito xeral concrétase nunha serie de obxectivos específicos. En primeiro lugar,
examinar as actitudes do profesorado dos institutos de secundaria da Mariña respecto á
importancia de tratar a igualdade como un contido transversal ou, dito doutro xeito, o
nivel de concienciación do profesorado respecto da igualdade de xénero e da súa
aplicación práctica no exercicio da docencia. A través deste obxectivo preténdese
valorar o grao de formación que ten o profesorado respecto ao deseño dun currículo
realizado desde unha perspectiva de xénero; estudar que tipo de actitudes e de papeis
de xénero transmite este profesorado ás súas alumnas e alumnos mediante a súa
docencia, cuantificando os estereotipos sexistas que se transmiten; avaliar o nivel de
coñecemento e habilidades do profesorado para atallar actitudes sexistas do alumnado;
explorar as posíbeis diferenzas entre homes e mulleres respecto ás actitudes de xénero;
analizar as actitudes e valores do profesorado sobre a violencia de xénero; así como
examinar a prioridade ou importancia dada ás diferentes materias (educación sexual,
para a saúde, a paz, a igualdade de oportunidades, etc.).

Un segundo obxectivo específico é o de analizar as actitudes e valores do alumnado
sobre a violencia de xénero e a igualdade, detectando aquelas crenzas e asuncións que
podan derivar cara á violencia de xénero. Nel inclúese o propósito de discernir até que
punto a formación regrada recibida a través das instancias educativas inflúe tanto na
perpetuación de pautas discriminatorias como na conciencia crítica e subversión dos
papeis tradicionais de xénero; amais de explorar no alumnado as posíbeis diferenzas
entre homes e mulleres respecto ao mantemento de actitudes que a favorezan.

Sobra dicir que para acadar estes propósitos resulta fundamental lograr incidencia e
repercusión social. Velaquí a relevancia desta publicación como vehículo mediante o que
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presentar resultados ao profesorado e á comunidade educativa de forma organizada, e
tamén como xeito de posibilitar o fomento nas e nos axentes educativos dunha reflexión
sobre o propio nivel de concienciación en canto á transmisión (ou non) de pautas
igualitarias. En suma, con esta iniciativa perseguimos o fomentarmos a igualdade na
educación e a coeducación como sistema educativo para propiciar unha escola
igualitaria e en valores; o asentarmos unha educación en igualdade como fundamento
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ou base para evitar ou para previr a violencia de xénero; o propiciarmos que os centros
educativos fagan labor de reflexión sobre cal é o modelo que están a transmitir; e por
último, aínda que non por iso menos importante, o construírmos solucións e fórmulas
para a modificación daquelas situacións e prácticas educativas amparadas no mandato
cultural sexista.

2.2. Metodoloxía da investigación
As metas que definían o noso estudo requirían dunha abordaxe exhaustiva e complexa.
Con esta premisa, considerouse a necesidade de integrar metodoloxías de tipo
cualitativo e cuantitativo para atender ás necesidades específicas de cada apartado da
investigación. En efecto, a propia integración de metodoloxías supón unha riqueza en si
mesma, que permite achegarse ao estudo das actitudes de xénero ben desde a análise
do discurso —no caso das técnicas cualitativas—, ben desde a elaboración de escalas
para recoller actitudes e opinións —no caso das cuantitativas—.

Cada un destes pés metodolóxicos permitiu non só achegarse a cada obxectivo
específico por diferentes vías, senón tamén tratar de xeito diferente cada un dos
obxectos de estudo, alumnado e profesorado. En palabras de Piergiorgio Corbetta
(2003), existe a necesidade dunha aproximación múltiple e diferenciada á realidade
social para poder coñecela efectivamente, esa mesma esixencia de distintos ángulos
visuais que no museo nos fai xirar arredor da estatua para poder captala efectivamente
na súa totalidade.

En primeiro lugar, as metodoloxías cualitativas serviron para dar resposta ao obxectivo
do estudo de “analizar as actitudes e valores do alumnado sobre a violencia de xénero e
a igualdade”, reconstruíndo o que chamaremos “visión do alumnado” sobre o problema
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de investigación. Esta dimensión do estudo realizouse poñendo en marcha a técnica do
grupo de discusión. Os grupos de discusión son unha ferramenta óptima para recoller
opinións e actitudes mediante a análise do discurso do alumnado xa que neles se
produce un diálogo que se converte en discurso a través da construción dunha situación
cuxo obxecto é provocar, por un lado, unha conduta simbólica e, por outro, construír un
“contido” a partir da construción dunha “relación” (véxase Callejo 2001).
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Porén, tratouse de achegar un certo matiz ao enfoque sociolóxico clásico español dos
grupos de discusión conformándoos tamén como entrevistas grupais, que posúen a
especificidade de estar orientadas a recoller as experiencias das persoas expostas a
discusión (Merton e Kendall 1946, Merton et al. 1990). Esta modalidade caracterízase
por unha moderación máis intervencionista que a desenvolvida nos grupos de discusión
habituais. En definitiva, o obxecto foi ofrecer unha solución de moderación semidirixida
que se conciliase mellor co seu obxectivo. Aínda que máis adiante presentaremos unha
descrición máis pormenorizada do seu deseño (véxase apartado 5.1.), queremos deixar
perfilada aquí a conveniencia da súa utilización como mecanismo de indagación nas
opinións e experiencias do alumnado.

O segundo grande paradigma metodolóxico empregado correspóndese coas
metodoloxías cuantitativas e, máis concretamente, coa técnica do estudo mediante
enquisa. Neste caso, o obxecto de estudo foi o profesorado dos centros de secundaria
da comarca da Mariña (onde ten o seu ámbito de traballo o Observatorio da Mariña pola
Igualdade) de xeito que puidésemos pescudar as actitudes, valores e experiencias do
profesorado perante o xénero. Consideramos aquí o profesorado como axente
transmisor de primeira magnitude das actitudes perante o xénero do alumnado.
Confórmase, por tanto, como unidade de análise de especial interese na investigación
sobre as actitudes de xénero no ámbito educativo, e como tal adquire un peso
específico neste estudo.

A enquisa por mostraxe é un modo de obter información preguntando aos individuos
obxecto de investigación que forman parte dunha mostra representativa, mediante un
procedemento estandarizado de cuestionario e en canto que interrogación é unha vía
obrigada para explorar motivacións, actitudes, crenzas, sentimentos, percepcións ou
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expectativas (Corbetta 2003). Isto entronca directamente coa finalidade de coñecer a
visión do profesorado neste estudo.

Non obstante, a distinción entre actitudes e experiencias do persoal docente foi unha
teima durante o estudo, motivada pola necesidade de fuxir do nesgo ou parcialidade na
que podería facer incorrer a chamada “corrección política”, comportamento
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especialmente perigoso e común no caso de enquisas sobre cuestións de xénero, e que
en última instancia dificultaría chegar a unha boa diagnose da situación. Como
argumenta Catherine Hakim (2005), o nesgo de desexabilidade social é moito maior en
preguntas sobre actitudes e valores nas que se estilan termos cargados de valor que
producen un efecto de aquiescencia, posto que as persoas senten que deben dar a
resposta axeitada. Por esta razón xulgamos importante que na propia elaboración do
cuestionario se reflectise esta clara distinción entre actitudes e experiencias.

Neste estudo proxectouse realizar enquisas abarcando todo o universo dos centros de
educación secundaria da Mariña de Lugo –composta formalmente polas comarcas da
Mariña Occidental, a Mariña Central e a Mariña Oriental–. Para cada centro
seleccionouse unha mostra proporcional ao seu tamaño (medido segundo o número de
profesoras e profesores) e á composición por sexo do profesorado. Proxectouse, deste
xeito, unha mostra total con 250 profesoras e profesores, que supoñen
aproximadamente o 45% do universo.

As precisións metodolóxicas máis concretas serán referidas en candanseu apartado
específico a seguir. Quérense reflectir aquí, no entanto, cales foron os vértices
planificados na metodoloxía e a súa adecuación na indagación sobre os obxectivos
planeados. Neste senso, a combinación de metodoloxías cualitativas e cuantitativas, nas
súas diferentes concrecións técnicas, achega valor engadido á hora de investigar desde
diferentes prismas as actitudes sobre o xénero no ámbito educativo, conformado por
docentes e alumnas/os.

Mais non podemos rematar este breve repaso metodolóxico sen facer mención dun
terceiro vértice metodolóxico, que vai máis aló da finalidade deste informe diagnóstico
pero que se corresponde coa finalidade última do estudo. Este último pé ten a ver cos
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enfoques da investigación‐acción‐participativa (IAP). Nesta metodoloxía, o papel da
investigación social non se limita a poñer un informe de resultados nas mans de quen
toma decisións, senón que se segue traballando na posta en práctica das solucións
propostas (para afondar máis, véxase Valles 1997).

Este paradigma é o que dá sentido á publicación deste volume, dirixido a toda a
poboación en xeral, pero moi especialmente á comunidade educativa, e no que se
recollen os resultados do estudo e a súa análise, adecuadamente contextualizados e
acompañados dunha escolma de recursos en formato electrónico. Tratamos así de
fomentar nas e nos axentes educativos unha reflexión sobre o propio nivel de
concienciación en canto á transmisión (ou non) de pautas igualitarias.

En definitiva, esta posición proactiva da asociación feminista Observatorio da Mariña
pola Igualdade (permitindo reverter o traballo realizado na propia comunidade
educativa) tradúcese nunha perspectiva metodolóxica que pretendeu ser coherente en
cada unha das aplicacións no campo das técnicas de investigación, sen esquecer que
para poder acometer o traballo de campo tamén foi de inestimábel valor a propia
colaboración das e dos docentes.

55

3.
A VISIÓN DO PROFESORADO: RESULTADOS
DAS ENQUISAS

A visión do profesorado: resultados das enquisas

3.1. Enfoque cuantitativo: a realización de enquisas
Preséntanse a continuación os resultados da enquisa realizada ao profesorado de
distintos centros educativos da Mariña, co propósito de coñecer a experiencia e a
opinión do profesorado sobre diversos aspectos que abranguen o concepto de
igualdade de xénero, así como de indagar sobre a práctica docente no eido da
coeducación.
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O cuestionario

A tal efecto, elaborouse un cuestionario para recoller actitudes e experiencias. No seu
deseño resultou de vital importancia a revisión doutras experiencias e estudos
semellantes, tanto no eido estatal como internacional, que serviron para tomar nota de
posíbeis ítems de interese. Este cuestionario subdividiuse en dúas partes: a primeira,
sobre a propia experiencia no ensino; e a segunda, sobre opinións e actitudes. A seguir
amósase un esquema sobre as principais temáticas recollidas en cada unha delas.
Esquema. Principais temáticas recollidas no cuestionario

Experiencia no ensino

FORMACIÓN EN IGUALDADE DE XÉNERO
ACTIVIDADES CO ALUMNADO SOBRE IGUALDADE
DE XÉNERO

Opinións e actitudes

PERCEPCIÓN DE ROLES E ESTEREOTIPOS DE XÉNERO NO
ALUMNADO
RESPONSABILIDADE NA EDUCACIÓN EN IGUALDADE DE
XÉNERO

EXPERIENCIA EN XESTIÓN DE CONFLITOS
ACTITUDES ANTE AS DESIGUALDADES DE XÉNERO
PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE XÉNERO NO
CENTRO
PROBLEMÁTICAS E NECESIDADES

Outra precisión importante é que, considerando os recursos dispoñíbeis, o deseño do
cuestionario tivo en conta a posibilidade de que a enquisa puidese realizarse por dúas
vías: de forma presencial ou de forma autocumprida.
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Deseño mostral

O tipo de mostraxe planificada é unietápica estratificada, correspondendo os estratos
cos 12 centros de ensino secundario da comarca da Mariña e as unidades primarias coas
profesoras e profesores destes centros. Realízase unha afixación proporcional segundo o
tamaño do centro e subafíxase segundo o sexo da persoa enquisada.
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Para o cálculo dos tamaños mostrais tívose en conta o erro relativo da estimación dunha
proporción p=0,5 con mostraxe aleatoria simple, ao considerar que esta opción é a máis
axeitada de acordo cos obxectivos do estudo. Por tanto, aplícase que,

( N − n) 1 − p
n
( N − 1)
p

er =

sendo er o erro relativo de mostraxe, N o tamaño da poboación, n o tamaño da mostra e
p a proporción para mostraxe aleatoria simple. Deste xeito, acadaríase un erro inferior
ao 5% (concretamente do 4,72%) para o total dos centros da Mariña, o cal se sitúa
dentro dun rango aceptábel para un estudo destas características. A mostra consta de
250 casos distribuídos proporcionalmente segundo o tamaño de estrato e o sexo do
docente. A distribución resultante da mostra é a seguinte:

Táboa. Deseño mostral

Centro
IES de Alfoz
IES de Foz
IES Enrique Muruais
IES Gamallo Fierros
IES Illa de Sarón
IES Maria Sarmiento
IES Marqués de Sar.
IES Monte Castelo
IES Perdouro
IES Porta da Auga
IES San Rosendo
IES Vilar Ponte

POBOACIÓN
Profesorado
total
Mulleres
17
74
29
39
23
91
28
64
60
39
44
54

13
37
21
28
14
39
16
35
35
21
30
32

MOSTRA
Homes

Profesorado
total

Mulleres

Homes

4
37
8
11
9
52
12
29
25
18
14
22

8
33
13
18
10
40
12
29
27
17
19
24

6
16
9
13
6
17
7
16
16
9
13
14

2
17
4
5
4
23
5
13
11
8
6
10
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Non obstante, a mostra efectiva que se acadou mediante o traballo de campo resultou
de 210 casos recollidos, sendo entón o erro mostral do 5,47%, un erro que podemos
considerar completamente aceptábel. A distribución resultante da mostra realizada
preséntase na seguinte táboa.

Táboa. Mostra efectiva
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MOSTRA EFECTIVA
Profesorado
total
Mulleres Homes

Centro
IES de Alfoz
IES de Foz
IES Enrique Muruais
IES Gamallo Fierros
IES Illa de Sarón
IES María Sarmiento
IES Marqués de Sargadelos
IES Monte Castelo
IES Perdouro
IES Porta da Auga
IES San Rosendo
IES Vilar Ponte

9
27
13
17
13
11
12
28
27
10
19
24

7
11
9
11
8
7
7
15
16
5
13
14

2
16
4
5
5
3
5
13
11
5
6
10

Nota: A distribución segundo sexo non se corresponde cos totais no caso do IES Gamallo
Fierros e o IES María Sarmiento, por producirse dous casos perdidos na resposta ao sexo.

Tal e como esta gráfica evidencia, a distribución da mostra segundo sexo presenta certa
feminización, pois o 59% do persoal docente enquisado son mulleres (123 casos), fronte
a un 41% de homes (85 casos).

Distribución da enquisa segundo sexo
Muller
Home

Frecuencia
123
85

Porcentaxe válido
59,1
40,9

Total

208

100
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En canto á idade, a poboación enquisada presenta unha media de 45 anos. A
distribución mostra como o maioritario 41% das e dos docentes están entre os 41 e os
50 anos, o 32% sitúase na franxa de idade máis nova (por debaixo dos 40 anos), e o
profesorado que supera os 51 anos supón preto do 27% dos casos analizados.
Distribución da enquisa segundo a idade

Menores 40 anos
Entre 41 e 50 anos
Entre 51 e 64 anos

63
79
52

Porcentaxe
válida
32,5
40,7
26,8

Total

194

100
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Frecuencia

En consonancia coa idade media e a distribución da mostra, a maior parte dos
profesores e profesoras que participaron na enquisa contan cunha ampla experiencia no
mundo da docencia (máis de 15 anos, o 57%), mentres que aqueles/as que non superan
os 5 anos de antigüidade na profesión apenas teñen representatividade.

A distribución do corpo docente en función do centro de ensino no que imparten indica
que as profesoras e profesores de maior representatividade na mostra (por riba do 10%)
son, en orde segundo o seu volume, aqueles/as procedentes do IES Monte Castelo
(Burela), IES de Foz (Foz), IES Perdouro (Burela) e IES Vilar de Ponte (Viveiro). No sentido
oposto (por debaixo do 5%), estarían as profesoras e profesores do IES Porta da Auga
(Ribadeo) e o IES de Alfoz (Alfoz e Valadouro).
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Centros de ensino recollidos na enquisa
Instituto
IES Monte Castelo
IES de Foz
IES Perdouro
IES Vilar Ponte
IES San Rosendo
IES Gamallo Fierros
IES Enrique Muruais
IES Illa de Sarón
IES Marqués de Sargadelos
IES María Sarmiento
IES Porta da Auga
IES de Alfoz
Total

Frecuencia
28
27
27
24
19
17
13
13
12
11
10
9

Porcentaxe válida
13,3
12,9
12,9
11,4
9,0
8,1
6,2
6,2
5,7
5,2
4,8
4,3

210

100

Para finalizar os datos de clasificación, a análise do nivel de ensino e da rama de
coñecemento indican que máis da metade do profesorado imparte clases en ESO e no
bacharelato simultaneamente, repartíndose principalmente entre as Linguas e as
Ciencias Tecnolóxicas.
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En definitiva, estas distribucións utilizaranse como principais variábeis de segmentación
para analizar máis polo miúdo determinadas cuestións de relevancia e para incidir nas
posíbeis actitudes diferenciais amosadas, por exemplo, por homes e mulleres ou polos
distintos grupos de idade.
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3.2. Resultados
3.2.1. Experiencia no ensino

A experiencia no ensino constitúe o primeiro bloque temático da enquisa. É tamén o
aspecto que dá comezo a esta análise sobre a práctica docente do profesorado da
Mariña a través da formación recibida en igualdade de xénero (estereotipos e roles de
xénero, violencia de xénero, coeducación, etc.). Neste senso, o primeiro que resalta é
que dous terzos do profesorado enquisado (66%) non recibiu ningún tipo de formación
específica sobre igualdade, fronte ao 34% que si participou nalgún curso destas
características (70 casos).

En canto ao sexo, son as mulleres as que en proporción participan en maior medida
deste tipo de formación (42%), mentres máis das tres cuartas partes dos homes non
contan con experiencia neste sentido (78%).
Formación en igualdade de xénero
Si
Muller
Home

Reconto
51
19

% de fila
41,8
22,4

Total

70

33,8

Non
Reconto
% de fila
71
58,2
66
77,6
137

66,2

Total
Reconto
% de fila
122
100
85
100
207

100

Segundo a idade, destaca o feito de que son as/os docentes de entre 51 e 64 anos quen
proporcionalmente asiste máis a este tipo de cursos; pola contra, o maioritario 73% dos
suxeitos situados na franxa intermedia dos 41 aos 50 anos non participaron nesta clase
de formación específica.
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Por centro de ensino, son as/os docentes do IES Illa de Sarón e do IES Enrique Muruais
quen participaron da formación en igualdade en maior medida. Pola contra, a menor
porcentaxe de participación recae sobre o IES Porta de Auga e o IES María Sarmiento.

O colectivo de profesores/as que efectivamente asistiu a algún curso formativo en
igualdade de xénero afirma con rotundidade que este coñecemento lle resultou de
utilidade para o seu labor docente (o maioritario 86% así o considera). Aínda que hai
lixeiras diferenzas por sexo e por idade, a opinión maioritaria é que este tipo de cursos
resultan de utilidade para o desenvolvemento do seu traballo.
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A formación en igualdade de xénero, resultoulle de utilidade para o seu labor docente?
Si
Sexo

Muller
Home
Total

Reconto
41
15
56

Idade

Menores 40 anos
Entre 41 e 50 anos
Entre 51 e 64 anos
Total

15
19
16
50

66
80

% de fila
89,1
78,9
86,2
83,3
90,5
88,9
87,7

Non
Reconto
% de fila
5
10,9
4
21,1
9
13,8
3
2
2
7

Total
Reconto
% de fila
46
100
19
100
65
100

16,7
9,5
11,1
12,3

18
21
18
57

100
100
100
100

En relación á duración da formación recibida nos últimos 5 anos, en xeral é de curta
duración (42% menos de 10 horas e 42 entre 10 e 30 horas), sendo minoritario o volume
de profesores/as que reciben formación máis longa.

Segundo o sexo, case a metade das mulleres recibiron unha formación intermedia de
entre 10 e 30 horas, mentres que a duración preferente dos homes dedicados á
docencia é moi inferior (10 horas), o mesmo que ocorre coas persoas maiores de 51
anos, a pesar de ser as que máis participan nos cursos de igualdade.

Duración da formación en igualdade de xénero
Menos 10 h últimos
cinco anos
Reconto
% de fila
Sexo

Idade

Entre 10 e 30 h
últimos cinco anos
Reconto
% de fila

Máis 30 h
últimos cinco anos
Reconto % de fila

Total
Reconto

% de fila

Muller

17

36,2

23

48,9

7

14,9

47

100

Home

11

57,9

5

26,3

3

15,8

19

100

Total

28

42,4

28

42,4

10

15,2

66

100

Menores 40 anos

8

36,4

9

40,9

5

22,7

22

100

Entre 41 e 50 anos

7

35,0

9

45,0

4

20,0

20

100

Entre 51 e 64 anos

11

68,8

4

25,0

1

6,3

16

100

Total

26

44,8

22

37,9

10

17,2

58

100

Entre o colectivo de docentes que non recibiron formación en igualdade de xénero, a
principal causa para non facelo é, segundo as súas impresións, a falta de oferta
formativa; así o afirman máis de dous terzos das mulleres e máis da metade dos homes
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enquisados. A falta de tempo é o outro gran motivo comentado (especialmente entre as
profesoras). Destaca, de xeito negativo, o feito de que case a cuarta parte dos homes
non o consideran necesario, converténdose na segunda causa aducida polo colectivo.
Finalmente, os outros motivos máis comentados nos cuestionarios relaciónanse coa
busca de cursos nas materias propias, e non en temas transversais como o da igualdade
de xénero.
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Docentes que non recibiron formación en igualdade de xénero.
Cal foi a principal causa de non facelo?

Non o considero necesario
Falta de oferta de formación
Falta de tempo
Outra causa

Muller
1
1,5
45
67,2
15
22,4
6
9,0

Sexo
Home
16
24,2
35
53,0
11
16,7
4
6,1

17
80
26
10

Total
12,8
60,2
19,5
7,5

Total

67

66

133

100,0

100,0

100,0

A pesar disto e independentemente do sexo, o maioritario 78% das persoas enquisadas
considera esta formación moi ou bastante necesaria para o profesorado, porcentaxe
que aumenta até o 92% entre as/os docentes que si acudiron a este tipo de cursos. En
calquera caso, os profesores/as parecen recoñecer a valía destes coñecementos de cara
á propia práctica docente.
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É necesaria a formación en igualdade
de xénero para o profesorado?
Moi necesaria
Bastante necesaria
Indiferente
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Pouco necesaria
Nada necesaria
Total

Formación en igualdade de xénero
Si
Non
Total
Reconto % columna Reconto % columna Reconto % columna
39

54,9

37

27,2

76

36,7

26

36,6

59

43,4

85

41,1

4

5,6

22

16,2

26

12,6

2
0
71

2,8
0
100

13
5
136

9,6
3,7
100

15
5
207

7,2
2,4
100

En relación ao recoñecemento desta valía, case dous terzos do profesorado realiza algún
tipo de actividade en materia de igualdade de xénero durante as súas clases (non
presentándose ningunha diferenza por sexo), proporción que de novo aumenta entre
as/os docentes que acudiron a cursos de formación específica, pois o 82% realiza
actividades e parece pór en práctica os coñecementos adquiridos.

En canto á frecuencia na utilización de recursos para desenvolver a educación en
igualdade na aula, os empregados con maior asiduidade son os que dependen
directamente da actuación da/do docente, isto é:

•

O reparto non estereotipado de tarefas entre o alumnado (o 94% emprégao con
moita ou bastante frecuencia).

•

A promoción da formación de grupos mixtos (empregado no 90% dos casos).

A visión do profesorado: resultados das enquisas

Recursos como a utilización dunha linguaxe non discriminatoria durante as clases e o
aproveitamento das ocasións que se presentan para incidir no tema da igualdade tamén
se empregan con bastante ou moita frecuencia, sempre de acordo coas impresións que
as profesoras e profesores teñen sobre a súa propia docencia (88% e 86%,
respectivamente), aínda que en menor medida ca os presentados anteriormente, pois
arredor do 10% dos enquisados/as manifestan usar pouco estes recursos.

No senso contrario, entre os recursos menos empregados atópanse aqueles vinculados
ao uso de materiais específicos para introducir a educación na igualdade, tan só
empregados con moita ou bastante frecuencia no 36% dos casos (o 45% do profesorado
emprega pouco este recurso e o 19% non o fai nunca; máis especificamente, o 13% das
mulleres e o 27% dos homes non empregan materiais específicos nunca). Xunto a eles,
outro recurso escasamente empregado son os libros de texto que contemplan e coidan
este tema (case a metade, o 48% da mostra, úsaos pouco ou nunca). Ambas as dúas
ferramentas para a coeducación semellan ser, pois, a materia pendente. Amais delas, a
inclusión de contidos sobre as mulleres e a relevancia do seu papel no ámbito da
docencia preséntase tamén como un recurso pouco utilizado polas/os docentes da
Mariña nas súas clases, do que por tanto cumpriría sacar máis proveito.
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Frecuencia de emprego de recursos para desenvolver a educación en igualdade na aula
Recursos
Utilización de linguaxe non discriminatoria

Promoción da formación de grupos mixtos

70
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Emprego de libros de texto que contemplan e
coidan este tema

Uso de materiais específicos para introducir a
educación na igualdade

Reparto non estereotipado de tarefas entre o
alumnado

Aproveitamento das ocasións que se presentan
para incidir no tema da igualdade entre xéneros

Inclusión de contidos sobre as mulleres e a
relevancia do seu papel no ámbito da docencia

Frecuencia emprego

Reconto

Porcentaxe

Moita
Bastante
Pouca
Ningunha
Total
Moita
Bastante
Pouca
Ningunha
Total
Moita
Bastante
Pouca
Ningunha
Total
Moita
Bastante
Pouca
Ningunha
Total
Moita
Bastante
Pouca
Ningunha
Total
Moita
Bastante
Pouca
Ningunha
Total
Moita
Bastante
Pouca
Ningunha
Total

93
86
19
5
203
117
63
12
7
199
31
72
67
28
198
26
48
90
38
202
110
74
8
3
195
77
99
23
5
204
40
80
53
14
187

45,8
42,4
9,4
2,5
100,0
58,8
31,7
6,0
3,5
100,0
15,7
36,4
33,8
14,1
100,0
12,9
23,8
44,6
18,8
100,0
56,4
37,9
4,1
1,5
100,0
37,7
48,5
11,3
2,5
100,0
21,4
42,8
28,3
7,5
100,0

Ademais dos mencionados, outros dos recursos empregados polas e polos docentes por
iniciativa propia en materia de igualdade, aínda que en menor medida, son:

•

A análise de diferentes noticias aparecidas nos medios de comunicación

•

Debates sobre a igualdade e as desigualdades existentes entre homes e mulleres

•

Comentarios sobre as posíbeis discriminacións que aparecen nos libros de texto

•

O emprego de exemplos nas explicacións que eviten os estereotipos de xénero

•

Os xogos de intercambio de roles e personalidades

•

A elección intencionada de determinadas actividades específicas que introducen
o tema da igualdade na aula

•

Os programas de valores

•

A elección de actividades por titorización de contidos

A visión do profesorado: resultados das enquisas

•

Representación de obras de teatro de temática específica

•

O visionado e tratamento de películas que abarquen o tema da igualdade desde
diferentes puntos de vista

A utilidade destes recursos percíbese de maneira positiva por parte do profesorado, xa
que o 72% considera que resultaron bastante útiles para os alumnos e alumnas. A pesar
disto, cómpre salientar que preto do 17% (o 20% das mulleres e o 12% dos homes) non
comparten este punto de vista e consideran que serviron de pouco á aprendizaxe,
opinión máis marcada entre aqueles que non acudiron a ningún curso sobre igualdade
de xénero e carecen de experiencia formativa sobre o tema. (Sen teren recibido
formación neste eido cumpriría esculcar, xa que logo, que tipo de utilización deste
recurso fixeron ante as alumnas e alumnos).

A principal situación de desigualdade detectada na clase xira arredor da continuidade de
estereotipos e desigualdades entre rapazas e rapaces, tal e como recoñece o 48% do
profesorado. O acoso escolar dentro da aula ou a influencia do sexo nas relacións entre
rapaces e rapazas son, porén, as situacións menos visíbeis para o corpo docente, pois
tan só se detectaron no 11% e no 13% dos casos. En canto ao acoso fóra do recinto
escolar, cómpre destacar que aínda que só a minoría dun 22% dos e das docentes si o
detecta: esta é unha cuestión que debe terse moi en conta ao tratar a igualdade na aula.
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Na actitude adoptada pola profesor/a ante este tipo de situacións, téndese a unha
resolución pacífica do conflito en máis da metade do casos, aínda que preto do 32%
manifesta non presenciar ningunha destas circunstancias. En canto ás medidas de tipo
disciplinario ou sancionador, aínda que supoñen unha actitude minoritaria entre o
profesorado, adóptanse en maior medida ante situacións de acoso dentro ou fóra do
centro. (Cómpre apuntar aquí que o 33% dos profesores/as que teñen constancia de
rapaces que acosan a rapazas, e o 20% que teñen constancia de que esta mesma
circunstancia se produce fóra do centro escolar, afirman adoptar medidas disciplinarias).
Por último, o feito de ignorar a situación por considerar que non ten importancia ou que
non forma parte dos labores do docente é totalmente residual.

A visión do profesorado: resultados das enquisas

Na maioría dos casos (61%) descoñécese se desde o centro se leva a cabo unha revisión
dos libros de texto e do material escolar para comprobar se contemplan o principio de
igualdade de xénero, aínda que o 29% recoñece abertamente que non se realiza este
labor, cuestión directamente relacionada cos recursos empregados para introducir os
principios de igualdade na aula.

A pesar desta falta de revisión
do material escolar, máis da
metade do profesorado afirma
que o programa escolar do
centro si recolle os principios
de coeducación ou igualdade
de xénero de acordo coa lei
vixente, o cal semella conducir
a situacións contraditorias.
Porén, é preciso destacar que case o 40% manifesta descoñecer este feito.

Na maioría dos
centros escolares
consultados non
existe a figura de
representante da
igualdade (o 51%
do

profesorado

así

o

afirma),

aínda

que

en

xeral,

e

do

mesmo xeito que ocorre coa revisión do material escolar e cos principios do PEC, existe
un descoñecemento bastante amplo do tema (o 41% descoñece esta cuestión). Entre o
minoritario 8% que afirma dispor desta figura nos centros, o índice de resposta
(anecdótico) repártese por igual entre aquelas/es docentes que descoñecen o seu labor,
aqueloutras/os que colaboran con el/a ás veces, e quen non o fixeron nunca.
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En relación ao traballo coas familias de alumnos/as para tratar os temas da igualdade de
xénero e da coeducación, segue moi presente a falta de información, xa que case a
metade afirma descoñecer este feito; tan só o 17% manifesta que se leva a cabo un
labor específico de diálogo coas familias do alumnado. Resulta salientábel o feito de que
máis dun terzo do profesorado recoñeza que non se traballa directamente coas familias
os temas de coeducación, o cal contrasta coa importancia dada a este axente social
como responsábel e factor de influencia na mocidade.

A visión do profesorado: resultados das enquisas

Tocante ás opinións sobre a súa experiencia en educación en igualdade de xénero, o
profesorado consultado considera prioritaria a mellora das seguintes cuestións:

•

A orientación por parte de persoas expertas externas

•

O desinterese do alumnado

•

Os recursos para actividades extracurriculares

•

A formación, información e preparación do profesorado

Esta orde de clasificación indica que as/os docentes precisan e reclaman asesoramento,
formación e recursos para introducir o principio de igualdade na aula. O desinterese do
alumnado é outra das cuestións máis importantes a tratar, pois supón o punto de
partida para a asimilación de coñecementos.

No sentido contrario, ao falar da desmotivación do profesorado, da falta de interese
desde a dirección/organización do centro, ou da importancia deste tema fronte a outros
problemas (educación para a saúde, ambiental, paz, consumo, etc.) a necesidade de
mellora diminúe considerabelmente. O mesmo ocorre co tempo dedicado na aula ao
tratamento do tema, considerado moito menos prioritario nas posíbeis melloras a
realizar, o que explicaría unha introdución transversal do tema.
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Necesidade de mellora de posíbeis situación da experiencia en educación en igualdade de xénero
Situación
Frecuencia
Porcentaxe
Carencia/inaccesibilidade de materiais didácticos
adecuados e actualizados

Si
Non
Total

135
58
193

69,9
30,1
100,0

Formación/Información/preparación do profesorado

Si
Non
Total

153
44
197

77,7
22,3
100,0

Desmotivación/falta de interese do profesorado

Si
Non
Total

116
75
191

60,7
39,3
100,0

Apoio desde a Administración educativa

Si
Non
Total

154
45
199

77,4
22,6
100,0

Orientación por parte de persoas expertas externas

Si
Non
Total

162
39
201

80,6
19,4
100,0

Coordinación entre o profesorado das diferentes áreas

Si
Non
Total

148
48
196

75,5
24,5
100,0

Interese desde a dirección/organización do centro

Si
Non
Total

129
65
194

66,5
33,5
100,0

Tempo dedicado na aula ao tratamento do tema

Si
Non
Total

131
63
194

67,5
32,5
100,0

Si

147

77,4

Coordinación coas nais e pais de alumnos e alumnas

Non

43

22,6

Total

190

100,0

Desinterese do alumnado

Si
Non
Total

147
37
184

79,9
20,1
100,0

Importancia deste tema fronte a outros problemas
(educación para a saúde, ambiental, paz, consumo)

Si
Non
Total

128
63
191

67,0
33,0
100,0

Recursos para actividades extracurriculares

Si
Non
Total

151
40
191

79,1
20,9
100,0

Autonomía do profesor/a para decisión sobre o seu currículo.

Si
Non
Total

133
55
188

70,7
29,3
100,0
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3.2.2. Opinións e actitudes

Tendo en conta tanto as necesidades de mellora como a importancia dada a formación
en igualdade do profesorado, é lóxico que a gran maioría das/os docentes consideren
bastante ou moi importante introducir a igualdade de xénero como principio
fundamental do ensino. A pesar deste acordo xeneralizado, existen certas diferenzas por
sexo que é preciso destacar, pois mentres que as mulleres consideran esta cuestión
como moi importante, os homes consultados descenden na intensidade da súa
afirmación até o bastante, destacando tamén, pero en menor medida, o 8% de varóns
aos que esta cuestión lles resulta indiferente.

Ante a responsabilidade das institucións e axentes sociais de cara á educación en
igualdade de xénero, máis do 66% do profesorado está de acordo en afirmar que esta
responsabilidade recae principal e prioritariamente na familia, case un 18% considera
que os tres axentes comparten o mesmo nivel de importancia (familia, centros
educativos e sociedade), e os dous últimos postos de responsabilidade recaen primeiro
na sociedade e despois nos centros educativos, malia que con resultados moi similares.
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Detéctanse certas diferenzas en función do sexo das persoas enquisadas, pois aínda que
as conclusións xerais son moi similares, as profesoras valoran por riba a familia e a valía
dos tres axentes sociais por igual como responsábeis da educación en igualdade. Pola
súa banda, os profesores outórganlle maior responsabilidade á sociedade e aos centros
educativos no segundo e no terceiro posto de clasificación.

Na influencia dos comportamentos de mozos e mozas, a familia segue a ser o factor
principal, seguido do grupo de amizades e dos medios de comunicación. Segundo a
perspectiva do profesorado, o eido da escola volve ocupar o último posto, pois
consideran que é o axente que menos inflúe na mocidade. Neste sentido cómpre
destacar que en xeral as/os docentes concédenlle pouca importancia á capacidade dos

A visión do profesorado: resultados das enquisas

centros educativos para actuar sobre o comportamento do alumando, pois outórganlle
o menor nivel de responsabilidade e tamén un menor nivel de influencia en relación ás e
aos outros axentes implicados.
Importancia dos axentes educativos no comportamento das mozas e mozos

A familia

Os medios de comunicación

O grupo de amizades

A escola

Frecuencia

Porcentaxe

Moi importante
Bastante importante
Indiferente
Pouco importante
Nada importante

194
12
0
1
0

93,7
5,8
0,0
0,5
0,0

Total

207

100,0

Moi importante
Bastante importante
Indiferente
Pouco importante

130
75
0
0

63,4
36,6
0,0
0,0

Nada importante

0

0,0

Total

205

100,0

Moi importante
Bastante importante
Indiferente
Pouco importante

137
68
1
1

66,2
32,9
0,5
0,5

Nada importante

0

0,0

Total

207

100,0

Moi importante
Bastante importante
Indiferente
Pouco importante
Nada importante

85
106
9
7
0

41,1
51,2
4,3
3,4
0,0

Total

207

100,0

En contraste coa importancia dada á familia, a actitude xeral segundo o profesorado é a
de deixar en mans do centro o labor da educación para igualdade de xénero neles, pois
tan só un 16% aprecia cambios encamiñados a un maior interese e aceptación do labor
realizado nas escolas. Unha vez máis é preciso destacar a importante porcentaxe de
descoñecemento do traballo que se fai coas familias, a pesar de ser considerado como o
factor de maior relevancia e influencia sobre o alumnado.
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Continuando coas afirmacións referentes ás actitudes e opinións das/os docentes,
destaca o elevado nivel de sensibilización e concienciación que consideran posuír. A
inmensa maioría está en desacordo co feito de que hoxe en día non existen situacións
de desigualdade entre homes e mulleres, por ter xa alcanzado o mesmo grao de
dereitos. En relación con isto, son as mulleres e as/os menores de 40 anos quen mostran
máis claramente o seu desacordo (porcentaxe superior na categoría moi en desacordo).

Ao igual que no caso anterior, as/os docentes non cren que o feito de que rapazas e
rapaces se eduquen xuntos nas aulas abonde para demostrar que xa se acadou a
igualdade. Afirman que a súa experiencia di o contrario, por exemplo ao manifestar a
supervivencia de estereotipos tradicionais de xénero entre o alumnado ou ao falar das

A visión do profesorado: resultados das enquisas

situacións de acoso escolar nas aulas. Novamente as profesoras mostran con maior
claridade o seu desacordo, ao situarse case vinte puntos porcentuais por riba dos
profesores na categoría moi en desacordo.
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En relación coa violencia de xénero, o profesorado volve mostrar o seu elevado nivel de
concienciación de cara á prevención e eliminación desta problemática, pois case en
ningún caso comparten os estereotipos máis difundidos sobre esta cuestión, mostrando
o seu desacordo co feito de culpabilizar ás vítimas pola situación de maltrato (o 70%
está moi en desacordo). No mesmo sentido, non cren que se dea unha excesiva
importancia ás mulleres maltratadas, aínda que neste caso, e sempre dentro dunha
maioritaria desconformidade, as valoracións quedan máis repartidas entre as categorías
en desacordo e moi en desacordo.

Grao de acordo coas seguintes afirmacións (Violencia de xénero)
Afirmación
Frecuencia

Actualmente estase concedendo unha
importancia excesiva ás mulleres maltratadas

Se unha muller é maltratada polo seu compañeiro e non o abandona,
será porque non lle desgusta del todo esa situación

Moi de acordo
De acordo
Indiferente
En desacordo
Moi en
desacordo
Total
Moi de acordo
De acordo
Indiferente
En desacordo
Moi en
desacordo
Total

Porcentaxe

0
9
8
100

0,0
4,4
3,9
49,0

87

42,6

204
1
1
1
59

100,0
0,5
0,5
0,5
28,6

144

69,9

206

100,0
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A corresponsabilidade é outro dos grandes temas tratados a través da enquisa. En
relación con el, e aínda que existe unha porcentaxe mínima de indiferenza (arredor do
9% en cada caso), a gran maioría cre que os homes deberían compartir en igualdade
coas mulleres as tarefas e responsabilidades domésticas, e que a incorporación da
muller ao mundo laboral non empeora a calidade de vida familiar no seu conxunto
(aínda que cómpre admitir que non se avaliou como isto podería afectar á calidade de
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vida das mulleres en concreto). Na mesma liña, non consideran que as fillas teñan maior
responsabilidade de coidado sobre o pai/nai que o fillo, cuestión que afirman con
rotundidade máis de dous terzos das persoas consultadas.

Grao de acordo coas seguintes afirmacións (Igualdade e corresponsabilidade)
Afirmación
Frecuencia
Moi de acordo
117
De acordo
66
Indiferente
18
Os homes deberían traballar nas tarefas domésticas o mesmo
En desacordo
3
tempo que as mulleres
Moi en
2
desacordo
Total
206
Moi de acordo
2
De acordo
10
Indiferente
19
A incorporación da muller ao traballo fóra da casa empeora a
En desacordo
82
calidade de vida familiar
Moi en
95
desacordo
Total
208
Moi de acordo
1
De acordo
1
Indiferente
3
É lóxico que sexa a filla máis que o fillo quen se encargue
En desacordo
61
de coidar ao pai ou á nai cando o precisen
Moi en
142
desacordo
Total
208

Porcentaxe
56,8
32,0
8,7
1,5
1,0
100,0
1,0
4,8
9,1
39,4
45,7
100,0
0,5
0,5
1,4
29,3
68,3
100,0

Para finalizar, os estereotipos de xénero con respecto ao alumnado indican certas
diferenzas entre homes e mulleres e tamén por franxas de idade no profesorado. Aínda
que en xeral non cren que os rapaces teñan mellor predisposición que as rapazas para
certas profesións (o 82% afirma estar en desacordo ou moi en desacordo con esta
afirmación), ante a consideración de que as rapazas son moi constantes e perseverantes
máis dunha cuarta parte dos docentes de entre 51 e 64 anos están de acordo con esta
cuestión (con todo, en xeral non o considera así máis da metade do conxunto xeral).

A visión do profesorado: resultados das enquisas

Un exemplo máis claro atópase nas afirmacións referidas a se os rapaces son máis
ruidosos e inmaduros, e as rapazas máis traballadoras e cariñosas, pois aínda que case a
metade do colectivo de profesores/as non comparte este estereotipo, existe un
importante grao de acordo (especialmente entre a poboación docente masculina e
entre o profesorado dos 41 a 64 anos) respecto da existencia desta predisposición en
función do sexo. Destaca especialmente que os varóns mostran un elevado nivel de
acordo cos estereotipos do seu propio xénero (o 44% cre que os rapaces en termos
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xerais son máis ruidosos, atenden menos e son máis inmaduros que as rapazas).

A pesar destas afirmacións, cómpre salientar que máis da cuarta parte do profesorado
sostén que non considera que o sexo inflúa realmente na dimensión académica do
alumnado, cuestión na que profesores e profesoras, independentemente da idade,
semellan coincidir totalmente.

Grao de acordo coas seguintes afirmacións (Estereotipos de xénero)
Afirmación
Frecuencia

Os rapaces teñen mellor predisposición que as rapazas
para certas profesións (mecánica, ciencias, política...)

As rapazas son moi constantes e perseverantes,
por iso se lles dan mellor as materias de estudar e memorizar

Os rapaces en termos xerais son máis ruidosos,
atenden menos e son máis inmaduros que as rapazas

As rapazas son máis traballadoras, cariñosas,
atenden máis na clase, implícanse máis e son máis maduras

Moi de acordo
De acordo
Indiferente
En desacordo
Moi en
desacordo
Total
Moi de acordo
De acordo
Indiferente
En desacordo
Moi en
desacordo
Total
Moi de acordo
De acordo
Indiferente
En desacordo
Moi en
desacordo
Total
Moi de acordo
De acordo
Indiferente
En desacordo
Moi en
desacordo
Total

Porcentaxe

2
10
25
74

1,0
4,8
12,0
35,6

97

46,6

208
5
38
35
74

100,0
2,4
18,4
17,0
35,9

54

26,2

206
10
71
29
69

100,0
4,8
34,1
13,9
33,2

29

13,9

208
8
58
43
69

100,0
3,9
28,3
21,0
33,7

27

13,2

205

100,0
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O sexo dunha persoa inflúe na súa dimensión académica
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Moi de acordo
De acordo
Indiferente
En desacordo
Moi en
desacordo
Total

3
11
28
73

1,4
5,3
13,5
35,3

92

44,4

207

100,0

3.3. Consideracións finais: actitudes de xénero no profesorado
A primeira conclusión que debemos tirar respecto á enquisa realizada ao profesorado de
secundaria da Mariña é a diferenza existente entre a teoría e a práctica na inclusión da
igualdade e a coeducación nas aulas. Unha mostra disto é que, a pesar de consideraren
necesaria unha formación específica en igualdade para o profesorado, na realidade a
maioría do persoal docente non participa neste tipo de cursos, como tampouco adoitan
empregar moitos recursos en materia de igualdade coas alumnas/os. Sobre esta base, a
importancia que na enquisa se lle outorga (na teoría) á introdución da igualdade de
xénero (na práctica docente) como principio fundamental do ensino, non se reflicte
nunha realidade diaria das aulas na que esta non se pon en funcionamento.

A resposta para poñer en marcha unha coeducación efectiva e práctica nas clases
atópase nos propios resultados da enquisa, pois aínda que o profesorado semella
interesado en introducir mecanismos que sensibilicen e formen os alumnos e alumnas
na igualdade de xénero, parece carecer, entre outras cousas:

•

Dunha oferta formativa e práctica adaptada aos seus intereses.
A gran maioría dos e das docentes consultadas manifestan que non realizan
cursos de igualdade pola falta de oferta existente, e unha porcentaxe elevada de
entre quen si acode faino en actividades de escasa duración (e isto, pese a
recoñecer a utilidade dos cursos). Reorientar a oferta formativa, ofrecendo
cursos que se adapten ao interese das distintas ramas de coñecemento podería
variar esta pauta. Trataríase entón de poñer a disposición do profesorado unha
formación flexíbel coa que facer fronte ao outro gran inconveniente
argumentado (a falta de tempo), e coa que espertar o interese do alumnado
mediante, por exemplo, exercicios prácticos sobre como introducir o principio
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da igualdade nas explicacións de cada materia (linguas, ciencias, etc.) e no trato
diario co alumnado. A formación é, xa que logo, a primeira gran materia
pendente, pois entre outras conclusións non hai que esquecer que os docentes
enquisados/as colocan nun lugar preferente das necesidades de mellora a
formación, información e preparación do profesorado.
•

Das ferramentas necesarias e adecuadas para transmitir a coeducación.
O principal síntoma desta cuestión aparece tamén na enquisa, xa que os
docentes descoñecen a existencia das ferramentas e mecanismos que os seus
respectivos centros de ensino poden proporcionarlles (revisión de libros de
texto e do material escolar, ou a figura do representante da igualdade). Outras
mostras desta carencia son a falta de actividades, a escasa frecuencia no uso de
recursos tales como materiais e libros que aborden o tema da igualdade, e a
visibilización e relevancia das mulleres na historia e na docencia en xeral. Se
as/os docentes carecen das ferramentas necesarias non poderán poñer en
práctica a igualdade de xénero nas actividades escolares da vida diaria, polo que
a pesar de presentar actitudes favorecedoras da igualdade (grupos mixtos,
linguaxe non sexista, ou reparto non estereotipado de tarefas) non acadarán
unha verdadeira repercusión na formación e na transmisión de coñecementos.

Outra conclusión reveladora xira arredor das e dos axentes sociais responsábeis da
educación en igualdade dos rapaces e rapazas. O profesorado recoñece como principal
influenciador e responsábel da educación en igualdade á familia, pero o certo é que, na
realidade, a maioría manifesta que os centros de ensino non traballan coas familias dos
alumnos/as os temas referentes á coeducación. Así pois, que os centros de ensino
interactúen coas familias para a consecución da igualdade debe ser unha prioridade
para facilitar o labor formativo dos e das docentes e para que se aprecien en maior
medida cambios no ámbito familiar.
En directa relación cos factores de influencia no comportamento dos rapaces e rapazas,
as aulas reflicten o que ocorre na familia, na sociedade e nos medios de comunicación,
pois parecen sobrevivir estereotipos e desigualdades que son resoltos de maneira
pacífica polo profesorado e, en moita menor medida, situacións de acoso escolar fóra do
recinto escolar que ás veces requiren medidas de tipo disciplinario ou sancionador.
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En definitiva, e a xeito de recompilación, pódese afirmar que aínda que o profesorado
da Mariña ten unha actitude de xénero positiva –pois en xeral está sensibilizado cos
principais temas e cuestións que abranguen o concepto de igualdade (estereotipos
tradicionais, violencia de xénero, corresponsabilidade, etc.)–, na práctica diaria mostra
certa falta de información sobre algunhas cuestións que abranguen o concepto de
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coeducación, considerándoo nalgúns casos pouco útil ou necesario. A pesar de que en
xeral semellan intentar favorecer a coeducación e transmitírllela aos alumnos e alumnas
coas ferramentas e actividades que teñen ao seu alcance, en moitos casos non contan
coa formación e os mecanismos adecuados.

Por último, de cara á planificación da formación e ao deseño de ferramentas específicas
para o profesorado da Mariña, tamén debe terse en conta o feito de que, dentro do
colectivo de docentes, as mulleres e as persoas menores de 41 anos se amosen máis
rotundas e concienciadas afirmando que os varóns e o profesorado de maior idade, por
exemplo ao falar das características e estereotipos asociados aos rapaces e ás rapazas.

4.
A VISIÓN DO ALUMNADO:
GRUPOS DE DISCUSIÓN

A visión do alumnado: grupos de discusión

4.1. Enfoque cualitativo

O enfoque cualitativo foi xurdindo como unha investigación contraposta ao enfoque
puramente positivista. Tal e como afirma Ballester Brage (2001: 211), baixo o nome de
enfoque cualitativo sitúanse todas aquelas perspectivas de investigación que emerxen
como alternativa ao enfoque cuantitativo dominante no campo das ciencias sociais
desde o século XIX, logo da constatación de que na análise da realidade social poden
existir actitudes e valores que as enquisas puramente cuantitativas non captan.

Desde as ciencias sociais pódense adoptar dúas liñas de estudo principais para afondar
na análise das situacións que nos arrodean. A primeira, desde unha dimensión
estrutural, entende que a realidade social debe ser analizada desde dous puntos de
vista: a) a análise das causas que dan orixe a un feito e b) a análise funcional na que
indagamos sobre as funcións que ese feito ou fenómeno ten na sociedade e como esas
funcións o fan manterse no tempo. A segunda liña de estudo realízase desde unha
dimensión intersubxectiva, na que non podemos considerar as accións desde un punto
de vista global, senón que o que se pretende é a interpretación e a comprensión para
poder explicar os feitos sociais. É este, pois, un punto de vista individual.

A técnica fundamental que se utiliza desde esta segunda dimensión intersubxectiva é o
uso dos grupos de discusión como ferramenta de recollida e análise posterior da
información. A través desta técnica pódense albiscar as representacións sociais e
ideolóxicas das persoas e dos grupos aos cales pertencen, neste caso os mozos e mozas
entre 14 e 16 anos dos IES da comarca da Mariña. Os grupos de discusión, como
argumenta Ballester Brage (2006: 286), poden ofrecernos vantaxes por canto recollen
datos da vida real nunha contorna natural. É así unha técnica moi flexíbel, en tanto que
permite incorporar variacións na súa aplicación en función dos cambios no grupo,
ademais de captar ben as interpretacións e as percepcións persoais e de ofrecer
resultados con rapidez e custos reducidos.

Os grupos de discusión captan as representacións sociais e ideolóxicas, permitindo
relacionar uns feitos con outros e facer unha análise da información nunha situación
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controlada. As persoas participantes nos grupos de discusión poden exteriorizar unha
reprodución dos tópicos existentes nos grupos, emerxendo nese discurso colectivo o
que está latente en cada unha das persoas participantes. En suma, coa utilización desta
técnica de investigación non pretendemos tanto unha representatividade estatística (xa
que os datos extraídos non se poden xeneralizar como tal) como si unha representación
estrutural. É por iso que no deseño dos grupos de discusión debemos atopar as variábeis
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que están dentro da estrutura social que representa o grupo, sendo estas variábeis a
idade (entre 14 e 16 anos) e o sexo (50% mulleres e 50% homes).

A metodoloxía de investigación seguida consistiu en tomar a teoría feminista como
marco principal desde o cal estrututar e explicar os fenómenos sociais. As investigacións
feministas centran a súa análise nas relacións home/muller e consideran que as
manifestacións froito destas relacións teñen a súa base na estruturas sociais, históricas e
culturais desiguais nas cales se asentan. Como xa manifestamos nos capítulos iniciais
deste volume, o ‘feminino’ e o ‘masculino’ non son feitos pretendidamente naturais,
senón que parte deses constructos creados desde as sociedades patriarcais nas cales
están latentes. Ao longo do proceso de socialización os comportamentos sociais serán
ou non axeitados na maneira en que estes se axusten a uns roles ou papeis sociais, isto
é, a unhas percepcións sobre as características, actitudes ou aptitudes, as cales variarán
en función de que sexamos homes ou mulleres, en moitos casos dando lugar aos
chamados estereotipos de xénero.

Partindo destas aprendizaxes, e grazas tamén a outros métodos como a observación e a
recollida de datos levada a cabo en traballos anteriores, podemos extraer unha serie de
hipóteses de partida que o debate nos grupos de discusión ou ben confirmarán ou ben
rebaterán. As hipóteses de partida que manexamos foron as seguintes:
•

As rapazas e rapaces entre os 14 e os 16 anos seguen a manter estereotipos e
roles asociados aos papeis tradicionais de xénero.

•

As rapazas e rapaces entre 14 e os 16 anos seguen a manter actitudes que
favorecen a aparición e a perpetuación de violencia de xénero.

•

As rapazas e rapaces están influídos polas características do modelo educativo
no cal se desenvolven no día a día.
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A recollida de información para validar ou non as hipóteses anteriores fíxose a través
dos datos cualitativos extraídos dos grupos de discusión. As fontes utilizadas neste caso
foron primarias, xa que son os propios e propias informantes (o alumnado) quen
transmitiu a información relevante para a análise. En base a estas hipóteses, no
momento de facer o deseño do estudo identificouse como obxectivo xeral a análise das
actitudes e valores do alumnado sobre a violencia de xénero e a igualdade, tratando de
detectar aquelas crenzas e asuncións que poidan derivar cara á violencia de xénero.
Amais deste, marcáronse dous obxectivos específicos principais: o primeiro, discernir
até que punto a formación regrada recibida a través das instancias educativas inflúe
tanto na perpetuación de pautas discriminatorias como na conciencia crítica e
subversión dos papeis tradicionais de xénero; e o segundo, explorar no alumnado as
posíbeis diferenzas entre homes e mulleres respecto ao mantemento de actitudes que
favorezan a violencia de xénero.

O proceso de formación dos grupos de discusión desenvolveuse ao longo de distintas
fases: a) elixir entre as persoas participantes do estudo quen vai asumir a función de
preceptor/a ou moderador/a; b) determinar entre as persoas participantes quen fará as
funcións de observadora externa no momento da posta en marcha do grupo; c) decidir
cantos grupos e sesións se deben realizar, constituíndo neste caso un grupo por centro
educativo participante; e en último lugar, d) identificar os centros participantes e os
grupos a facer, atendendo ao xa comentado criterio de representatividade estrutural de
sexo e idade.

Como garante para manter a representatividade estrutural, determináronse uns
criterios de selección dos grupos marcados polos seguintes condicionantes:
1.‐Que non existan relacións comúns entre o alumnado participante no grupo co
obxecto de evitar redundancias así como a tendencia a sacar historias privadas.
2.‐Que se dea unha heteroxeneidade respecto ao sexo e contorna onde estudan
(rural, urbano, interior, costeiro, etc.), e unha homoxeneidade en canto ao nivel
educativo e idade.
3.‐Que os grupos estean compostos por un mínimo de 6 persoas e un máximo
de 12.
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Estabelecidos os criterios e transmitidos aos centros educativos, procedeuse á definición
do espazo no que desenvolver o grupo de discusión. O lugar debe ser neutro para os e
as participantes, ademais de confortábel (sen ruídos, sen frío ou outras variábeis que
dificulten o proceso comunicativo). A disposición das cadeiras debe ser en círculo,
garantindo así unha estrutura sen xerarquías.
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A estrutura dos grupos tivo un carácter semi‐dirixido e participativo a través da
presentación de diferentes tipos de materiais para o debate e temáticas para analizar
dentro dos grupos.

Os temas de discusión que tratamos durante a sesión foron os seguintes:

1.‐Introdución do grupo mediante un tema ponte co que contactamos coas
rapazas e rapaces. Debía ser un tema que lles resultase próximo pero ao mesmo
tempo relacionado co tema real obxecto de discusión, isto é, un tema indirecto
que fose conducindo cara ao tema real. O obxectivo deste inicio é, por un lado,
reducir tensións, e por outro, ir animando a xente a participar nas discusións.
Neste caso, o tema ponte xirou sobre as materias preferidas e as opcións
educativas para elixir no vindeiro curso escolar. As intervencións da moderadora
tiveron como base as seguintes preguntas: Que materias vos gustan máis ou se
vos dan mellor? Rematado o ensino obrigatorio, que ides facer para o ano?
Bacharelato para irdes á universidade (e que carreira)? Ou módulos (e que
especialidade)? Outras cousas?

2.‐Posteriormente pasamos a facer a abordaxe do tema real, que abrangue
varios temas ligados todos entre si: a) Roles de xénero na educación e no
mercado laboral; b) Roles de xénero ligados co corpo e o aspecto físico; c) A
detección do sexismo; d) Violencia de xénero e as súas manifestacións.

As preguntas nas que se baseou a moderadora foron as seguintes:
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a) Roles de xénero na educación e no mercado laboral:
‐Que opinades de que ás rapazas vos guste máis esta materia e aos rapaces estoutras?
‐ Por que pensades que as mulleres preferirán esta carreira, e os rapaces estoutras?
‐Que pensades sobre a incorporación de mulleres e homes ao mercado laboral? Alguén o ten máis
fácil/difícil? De que depende?
‐Apoiándonos no texto‐gráfico “Horas al día dedicadas a la realización de actividades en Galicia”,
que acompaña na versión papel á noticia publicada o 06/09/2009 no Faro de Vigo “Los hombres
gallegos dedican la mitad de tiempo que las mujeres a las tareas del hogar” (Mauleón 2009),
preguntamos: Que vos parecen as cifras do gráfico? (Fixádevos no reparto de horas para “fogar e
familia” e “deportes e actividades”). Tocante aos contratos a tempo parcial, que opinades de que
as mulleres teñan a maioría? E por que non os homes?

b) Roles de xénero ligados co corpo e o aspecto físico:
‐Que series televisivas adoitades ver?
‐Que cousas vos gustan delas?
‐As mulleres sempre son moi guapas e exuberantes, case perfectas! Que vos parece iso de
transmitir uns modelos tan perfectos?
‐Identificádesvos con algunha personaxe? Por que? (embarazos non desexados, relacións
amorosas frustradas, etc.)
‐Pensades que as cousas que pasan na serie pódense dar na vida real? Por que e de que maneira?
‐As cousas pasan nas series e despois na vida real imitámolas, ou credes que a serie reflicte
cousas que primeiro pasan na vida real?
‐Que revistas ledes?
‐Por que credes que os rapaces vedes un tipo de revista, e as rapazas outro?

c) A detección do sexismo:
Logo de darlles o anuncio “Dieta milagro” dos cereais Special K da marca Kellogg’s e un
anuncio da crema antienrugas L’Oreal, preguntamos:
‐Que opinades destes anuncios?
‐Que pensades de que as mulleres sempre teñan que preocuparse de estar delgadas?
‐E de non teren enrugas?
‐Que opinades da publicidade dirixida a mulleres? E aos homes?
‐Que pensades que pretende a publicidade ao facer anuncios dirixidos a homes e outros dirixidos
a mulleres?
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d) Violencia de xénero e as súas manifestacións:
Abrimos cunha pregunta moi xeral para tratar de ver o seu coñecemento previo:
‐Que opinades sobre a violencia de xénero?

Logo de contextualizar o tema coa noticia titulada “La alcaldesa de Salt descarta un
brote de violencia de género tras un nuevo asesinato en la población”, publicada en La
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Vanguardia o 6 de xuño de 2010 (La Vanguardia 2010) preguntamos:
‐Que vos parece que agora se fale “tanto” da violencia de xénero nos medios de comunicación?
‐Coñecedes casos de violencia de xénero na vosa contorna?
‐Por que pensades que suceden este tipo de cousas?
‐As estatísticas falan dun aumento desta violencia entre a xente moza (18‐35 anos). Credes que é
así? Vedes nas relacións de parella dos vosos círculos que haxa actitudes como control de móbil e
da vestimenta, celos, etc?
‐Que credes que se debería facer para acabar con ela?

Rematadas as sesións, pasamos a facer a interpretación e valoración global dos datos
extraídos das afirmacións de alumnas e alumnos dos diferentes grupos de discusión
levados a cabo polos centros educativos da comarca.

4.2. Análise e resultados
Neste punto faremos unha profundización e análise tras a posta en marcha dos grupos
de discusión nos diferentes IES da Mariña. Os grupos estiveron constituídos por un
número aproximado de 8‐9 persoas, logrando deste xeito evitar a escaseza de opinións
propia dos grupos máis reducidos, pero tamén evitando a dispersión temática frecuente
nos dos grupos máis numerosos. As discusións nos grupos tiveron unha duración
oscilante de entre unha hora e media a dúas horas, aproximadamente.

Os grupos cos que se levou a cabo a investigación tiñan bastantes puntos en común no
que atinxe ao seu funcionamento ao longo da sesión. Así, o “momento autoritario” que
normalmente se dá no comezo das sesións (consistente nunha dirección destacada por
parte da moderadora) prolongouse bastante, aínda que tamén é certo que segundo
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avanzaba a sesión, os grupos mostraban opinións fragmentadas e consensuadas. Con
frecuencia volvíase tamén ao direccionismo inicial, sobre todo naqueles grupos cunha
menor implicación dos/as participantes. No grupo dábase una certa representatividade
estrutural polas características das persoas participantes, adoptando ao longo da
discusión unhas posturas ou outras, e podendo chegar ao consenso nalgunhas ocasións
sobre un determinado tema.

Abordando máis en detalle, os momentos polos que pasou o grupo ao longo de toda a
sesión atopamos:
1.‐Momento autoritario, mantido durante bastante tempo, tanto ao comezo
como en momentos puntuais ao longo da sesión.
2.‐Momento de deriva, no que os grupos se afastaban do tema ou temas
propostos para a discusión. Neste caso concreto, os grupos nos que traballamos
mantivéronse sempre na liña do tema real e central proposto pola moderadora,
salvo en ocasións nas que comentaban casos ou sucesos reais pero estando
estes dunha maneira ou outra relacionados co tema.
3.‐Momento de fraccionamento, cando se empezaban a albiscar as opinións
dos/as participantes. Se ben nalgúns casos xa se viron estas opinións desde un
principio, noutros casos os/as participantes non empezaron a intervir ata pasado
un tempo e en temas puntuais como a violencia de xénero ou na análise dos
medios e dos videoxogos.
4.‐Fase de consenso. Ao longo das discusións houbo momentos tanto de disenso
como de consenso, polo tanto non podemos falar de consenso en todos os
temas tratados, malia que si en ideas das expostas polas e polos
compañeiras/os.
5.‐Final. A moderadora estabeleceu o final da discusión debido á limitación do
tempo estipulado para o desenvolvemento da sesión.

Agora pasamos a facer unha análise do discurso proveniente dos grupos:
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a. Introdución ao grupo cun tema ponte

‐Que materias vos gustan máis ou se vos dan mellor?

Neste caso as respostas non difiren moito segundo se trate de rapazas ou rapaces, e
contamos cunha ampla diversidade de respostas. Esta pregunta formúlase para ir
rompendo o xeo e dar oportunidade a que todas e todos participen na dinámica que se
vai estabelecer posteriormente.
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‐Rematado o ensino obrigatorio: que ides facer para o ano? Bacharelato para irdes á universidade
(e que carreira)? Ou módulos (e que especialidade)? Outras cousas?

Aquí empezamos a apreciar diferenzas nas eleccións posteriores. Por exemplo,
atopamos rapazas que queren facer maxisterio ou ben o ciclo de xardín de infancia, e
rapaces que desexan facer o ciclo de mecánica. Con todo, atopamos bastante consenso
con respecto a seguir cursando bacharelato (nas súas diferentes opcións, arte,
tecnolóxico), e en moitos casos, sen ter unhas ideas aínda moi claras sobre as opcións á
hora de elixiren unha carreira.

b. Introdución ao “tema real”

b.1. Roles de xénero na educación e no mercado laboral:

‐Que opinades de que ás rapazas vos guste máis esta materia e aos rapaces estoutras?

A maioría dos grupos non son capaces de atribuír a cuestión da elección como algo que
pode vir condicionado, senón que o veñen atribuíndo como unha cuestión de elección
persoal. En boca dunha alumna, “hoxe cada quen opta polo quere”.

Tras unha opinión como esta, que vén mostrar cal é o parecer maioritario dos grupos,
podemos atopar contradicións á hora de explicar fenómenos que os grupos poden
xustificar (como eleccións) ou ben desde o punto da vista da diferenciación na
educación recibida por homes e por mulleres. Explica unha rapaza que “se a un neno lle
ensinas desde pequeno que os nenos xogan con balóns e as nenas con bonecas, e que
se non é así está mal [o resto de cousas que se afasten desa norma]”.
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‐Por que pensades que as mulleres preferirán esta carreira, e os rapaces estoutras?

Ao contestar estas preguntas podemos identificar unha tendencia a afirmar que a toma
de decisións está condicionada unicamente por unha elección libre e persoal que parte
da individualidade de cadaquén. Con todo, albíscase tamén unha diferenza nas opinións
con respecto á “causa” que orixina esa diferenza nas eleccións. Para unha alumna,
“estamos condicionados desde o nacemento”, mentres que para outra, “os xogos e os
xoguetes son importantes, así como os modelos que temos desde a infancia, xa que
condicionan e se te apartas destes modelos a sociedade recrimínacho”. O feito de non
axustarse a estes modelos poden translucir nunha vivencia persoal, tal e como comenta
unha rapaza: “por exemplo, a miña amiga xogaba ao fútbol comigo. De min nunca
ouvín nada, pero sei que dela dicían que era un marimacho”. Podemos apreciar, por
tanto, que as e os rapazas/es debátense entre dúas cuestións: por un lado, a
“necesidade” de admitir que eles/as teñen capacidade de decisión e que ninguén nin
nada lles pode impoñer o que teñen que elixir (e no caso de que así sexa, será alguén
próximo como as nais e os pais, como comenta unha rapaza: “os pais condicionan os
fillos”). E polo outro lado, admiten que existen eses condicionamentos froito da
educación no seo da familia como principal axente configurador das identidades de
xénero dos cativos e cativas desde a súa infancia, o que predispón a unha toma de
decisións posterior, como comenta unha rapaza: “Todo é pola sociedade, dependo do
sexo estamos orientados a unhas cousas ou outras” ou “é necesario que pase o tempo
para que as cousas cambien”, segundo apunta outra.

Todos e todas, dunha maneira unánime, afirman decatarse da existencia de relacións
desigualitarias na vida cotiá, pero o feito de seguiren admitindo que temos esa
capacidade de decisión, e que é intocábel e non permeábel a outras influencias,
sérvelles para teren unha falsa sensación de mantemento do control na súa vida e de
liberdade nas súas decisións, como comenta unha rapaza: “Creo que esaxeramos
bastante co tema do machismo, sempre lle botamos a culpa disto e somos nós os que
non queremos que pase” (en referencia ás eleccións e escollas). Tamén podemos
apreciar isto no seguinte comentario: “Eu teño a idea de que cada un elixe o que quere,
así que se a unha muller lle gusta estar con nenos, non penso que sexa un prexuízos”.
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‐Que pensades sobre a incorporación de mulleres e homes ao mercado laboral? Alguén o ten máis
fácil/difícil? De que depende?

Nas respostas a esta cuestión atopamos opinións como a seguinte: “moitas mulleres
teñen complexo de inferioridade, infravalóranse elas moitas veces e iso non pode ser
porque homes e mulleres somos iguais”. Esta opinión está moi ligada co punto anterior
a con esa ambigüidade que conflúe nas opinións, xa que cando empezamos a afondar no
tema. Por exemplo, tocante á desigualdade laboral, ninguén dubida á hora de responder
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que “si existe unha desigualdade manifesta” que dificulta tanto a incorporación ao
mercado de traballo como a elección das profesións. Comenta unha alumna que “moita
xente non quere contratar mulleres porque se quedan embarazadas 9 meses e non
poden traballar e iso costa cartos, non é rendíbel”. Tal e como apreciamos no discurso
dos grupos esta opinión é bastante compartida, xunto coa opinión de que efectivamente
persiste unha desigualdade na retribución polo mesmo traballo feito. Isto podemos
atribuílo a que os medios e outros axentes educativos transmitiron esta mensaxe dunha
maneira persistente e continuada no tempo, calando na poboación e nas súas opinións
con respecto á desigualdade no ámbito laboral.

No entanto, a idea de que estas cousas son cousas do pasado e que nas xeracións
futuras isto xa está case superado tamén aparece como outro discurso paralelo na
maioría dos tema tocados. Como comenta un rapaz, “Si, todos pensan que persiste a
desigualdade pero non tanto como antes”. Esta opinión é moi compartida polos grupos
e pola sociedade en xeral, xa que, efectivamente aprécianse cambios dunhas xeracións a
outras e sobre todo uns cambios a nivel lexislativo. Porén, cómpre non esquecer que,
como sostén Ana de Miguel,
por un lado hai razóns para o optimismo cando o criterio utilizado é o de comparar
diacronicamente a nosa situación actual respecto á das nosas nais ou avoas; pero polo
outro hai razóns para o pesimismo cando comparamos as nosas vidas coas da outra
metade da raza humana, os varóns, e observamos que seguen copando con naturalidade
os postos de poder na esfera pública e se deixan servir e coidar aínda con maior
naturalidade, se cabe, na esfera privada. (de Miguel 2008)

Esta reflexión é común a todas as opinións vertidas no desenvolvemento das sesións, xa
que “a ninguén lle gusta saberse parte dun grupo oprimido”. Así, os avances logrados
visibilízanse, pero ao mesmo tempo que se naturalizan, ocultan ou invisibilizan a
pervivencia doutras estruturas patriarcais que afectan a todos os ámbitos da vida das
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persoas. Isto, pola contra, non se nomea, xa que é algo que non ven. Así, cando
tratamos as intervencións dos rapaces (en masculino) podemos apreciar que as
diferenzas de percepción entre as rapazas e os rapaces difiren ostensibelmente:
mentres elas son capaces de percibir maior número de comportamento sexistas e
violentos, eles pola contra son menos capaces de percibilos (de Miguel, 2008). Isto pode
ter a súa explicación na análise dunhas e doutros sobre comportamentos relacionados
claramente con situacións de desigualdade. No caso dos rapaces, semella que seguen
sen asumir a responsabilidade colectiva sobre eses actos, quizais como mecanismo de
‘autoprotección’, como forma de dicir “esas barbaridades fanas só algúns tolos, pero
non rapaces normais coma nós””. Estabelecen desta maneira dous bandos.

A partir do texto‐gráfico “Horas al día dedicadas a la realización de actividades en Galicia”
anteriormente citado, preguntamos: Que vos parecen as cifras do gráfico? (Fixádevos sobre todo
no reparto de horas para “fogar e familia” e “deportes e actividades”).

As reaccións inmediatas e comúns nos grupos é de incredulidade, pois non outorgan
fiabilidade ao texto e desconfían dos datos que nel se mostran. Reformulamos a
pregunta:

‐Pensades que homes e mulleres utilizamos o tempo de igual maneira?

A resposta unánime e ao unísono é “Non”. Ao tratar este tema e volver mencionar os
datos, atopamos unha maior resistencia nos rapaces, que insisten en que “isto é
mentira”. Tanto rapaces como rapazas levan os datos á particularización en base ás súas
experiencias persoais ou familiares. Como di un rapaz: “o meu avó si que traballa na
casa”, ou como di unha rapaza, “eu non estou de acordo, parece que mentres os
homes están no ximnasio as mulleres están na casa”. As resistencias son variadas, e de
novo volven ao tema da liberdade e da elección ao dicir que “as cousas dentro das
parellas hai que falalas desde un principio; é todo comunicación”. Porén, atopamos
opinións que, enlazando co punto primeiro, inciden no tema da educación como factor
principal. Afirma unha rapaza: “son os pais os que máis inflúen”, e di outra “o fillo
sempre se identifica co seu pai, co mesmo xénero, e a filla coa nai”. Entenden que a
familia é axente clave na educación nas primeiras etapas, polo que opinan que estas
cousas se poden cambiar se, como di unha rapaza, “cambiamos a educación”. A lectura
disto é complexa. Se ben é certo que ten un compoñente positivo (en canto que se
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entende que o desenvolvemento e o reparto das tarefas parte dunha aprendizaxe e
dunha influencia que ten o seu xermolo desde a infancia), tamén ten un lado menos
optimista, pois o feito de atribuír esta formación aos primeiros momentos da infancia (e
non como algo que está a suceder continuamente, e que por tanto se pode cambiar
desde o seu momento vital actual) failles concluír que agora mesmo é algo que xa non
lles inflúe ou que xa non se pode cambiar, (pois a infancia sería, segundo din, o
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momento en que os cambios son posíbeis).

Noutras palabras, sosteñen que se non vivimos nunha sociedade igualitaria é porque a
familia é un axente transmisor de desigualdades desde que somos pequenos e
pequenas, pero como esas idades xa pasaron, agora non ten sentido analizar a
participación na casa (se se reproducen ou non patróns de comportamento sexista, se
esa educación influíu e en que maneira, etc). Así volven ao punto de limitarse a ser
meras observadoras/es do que ocorre na sociedade, sen crer que son parte activa na
súa conformación.

b.2 Roles de xénero ligados co corpo e o aspecto físico:

‐Que series televisivas adoitades ver?

Non apreciamos diferenzas significativas en canto ás preferencias televisivas dunhas e
doutros. Así, coinciden nas preferencias de series como Física y Química e El Internado,
que son series dirixidas claramente a unha poboación adolescente, tanto polos temas
que se tratan como polos/as protagonistas. A única diferenza que din percibir, tanto eles
coma elas, é que as rapazas ven máis as novelas ou determinadas series como Sex in the
City, debido a que, como di unha rapaza, “ten moito drama, e ás mulleres gústalles o
drama” ou, como di outra, “ás mulleres gústalles isto porque mostran problemas que
lles afectan máis ás mulleres”.

‐Que cousas vos gustan delas?

A maioría pensa que reflicten a realidade pero con matices un tanto esaxerados. Como
di unha rapaza, “pásanse demasiado, non son tan reais”. Outra compañeira, de feito,
afirma que “vese isto porque non hai outra oferta mellor ou entretida, se puxeran
películas veríanse máis”.

A visión do alumnado: grupos de discusión

‐As mulleres sempre son moi guapas e exuberantes, case perfectas! Que vos parece iso de
transmitir uns modelos tan perfectos?

A maioría dos grupos pensan unanimemente que existen uns estereotipos de beleza na
sociedade e que estes transmítense a través dos medios (non só nas series, senón
tamén da publicidade). Di unha rapaza: “a tele inflúe moito máis que o que che di túa
nai”. Outra matiza a información, en función do sexo: “isto ten moita máis influencia
nas mulleres que nos homes, a moitos homes a imaxe dálles igual, pero as mulleres
sempre foron máis coquetas, presumidas”. Os estereotipos de beleza sonlles doados de
identificar. Con todo, para algunhas das persoas que participan no grupo, eses
estereotipos constitúen a realidade mesa (“as mulleres son máis coquetas polo simple
feito de seren mulleres”), mentres outras/os estudantes afirman que existe unha maior
presión sobre as mulleres que sobre os homes (“aos homes non se lles pide tanto como
ás mulleres”, afirma un mozo). Unha rapaza confirma que “as mulleres temos que estar
perfectas”, o que ten como consecuencia, segundo outra participante no grupo, que
“isto logo deriva en problemas coas comidas, depresións, etc.”.

‐Que revistas ledes?

A resposta que vaia dar o alumnado poderíase contextualizar, a priori, con estas
palabras de Isabel Menéndez:
Será no consumo de revistas onde aparecerá como grupo destacado que quen se atopa
entre 14‐19 anos consume avidamente revistas nun 72,4%. Así mesmo, as estatísticas
revelan que o consumo é fundamentalmente feminino: o 54,6% do lectorado son
mulleres. (Menéndez 2005: 24)

Con todo, ao formular esta pregunta nos grupos, as rapazas/es admiten que non len
ningún tipo de revista. Ora ben, cando empezamos a preguntar por títulos todas e todos
coñecen as revistas e están informados dos contidos de cada unha delas. A maioría
pensa que o feito de ler revistas como a Super‐pop ou a Vale (no caso das rapazas) está
máis relacionado con idades máis temperás (13 ou 14 anos). Entenden que existe unha
diferenciación entre revistas dirixidas a mulleres e a homes (que en realidade serían o
resto de revistas). Estas dúas grandes categorizacións atribúenas a que, como di unha
rapaza, “falánse temas que son para mulleres como a maquillaxe e o embarazo... Non
por nada máis, está claro que existen diferenzas físicas”. Sostén outra: “Si, están
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dirixidas a mulleres pero pode lelas calquera”. A percepción nestes casos podemos dicir
que está claramente distorsionada do que na realidade vén sucedendo, pois segundo a
enquisa xeral de medios (EGM) de abril do 2000 existen uns datos de consumo sobre as
revistas máis lidas polos rapaces e polas rapazas adolescentes tal e como segue: No caso
dos rapaces: Hobby Consolas, Quo, Muy interesante, Pronto, Micromanía, Solo moto 30,
Solo Moto Ac, Car & Driver, El jueves, Pc actual, National Geographics, Moto verde,
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Motociclismo, Hola!, Newton, Nuevo Vale, Pc Manía, CNR, Interviú, Automóvil,
Fotogramas, PC World, Coche Actual e Bravo por ti. E no caso das rapazas, Nuevo Vale,
Super Pop, Bravo por ti, Pronto, Ragazza, You, Hola!, Quo, Telenovela, Muy interesante,
Mía, Cosmopolitan, Lecturas, Diez Minutos, Clara, Woman, Que me dices!, Fotogramas,
National Geographics, Elle, Cosas de casa, Mi casa e Mujer 21. En concreto, estas
últimas publicacións, moi “orientadas ao sexo feminino, dedicadas aos amoríos xuvenís,
son os instrumentos de socialización das adolescentes” (Menéndez 2005: 26).

O papel que cumpren estas publicacións é importantísimo, vendo a cantidade de
lectoras e lectores que as seguen, xa que continúan a transmitir (desde unha óptica
renovada ou adaptada aos tempos) os mesmos estereotipos e patróns que hai décadas.
Isto non parecen telo en conta as rapazas e rapaces, pois se ben eran quen de admitir
que os medios (e a televisión, maiormente) facilitan a transmisión de roles e
estereotipos, fracasan á hora de se decataren de que o discurso das revistas afianza
unha perspectiva naturalista e bioloxicista: “as mulleres lemos revistas porque falan de
embarazos ou de maquillaxe e obviamente un home non se maquilla”.

b.3. A detección do sexismo:

‐Logo de darlles o anuncio “Dieta milagro”, dos cereais Special K de Kellogg’s preguntamos: que
opinades deste anuncio?

Todos os grupos entenden que a poboación destinataria disto son as mulleres. Volven
ao tema das series para manifestar, nunha opinión compartida, a gran presión exercida
sobre as mulleres para acadar o canon de beleza que anteriormente comentabamos, o
cal se estaría comezando a estender tamén para os homes: “para elas ser, alta, delgada,
loura e branca e para eles ser forte, moreno e musculado”, coinciden varias rapazas.

A visión do alumnado: grupos de discusión

Nos grupos concordan que, por riba, os anuncios de teletenda son tamén transmisores
destas dicotomías de xénero, tal e como di unha rapaza: “nos homes o que se vende é a
forza muscular”. Asumen a teoría, é dicir, son quen de admitir que na publicidade e nos
medios se utilizan estes estereotipos de muller e de home, e que por riba as mulleres
soportan máis presión á hora de entrar neses patróns físicos. Pero na práctica, élles
aínda difícil de visualizar que son tantos os focos de presión existentes, que resulta case
imposíbel poder manterse á marxe deles sen deixarse (en certa medida) influenciar por
eles. Si o fai unha rapaza, que explica que “na serie Patito Feo identifícase á personaxe
como fea só polo feito de levar aparato e lentes e claro, por isto moita xente non
quere levalos [...] o físico é o que importa” (ela mesma tamén usa ortodoncia e lentes).
Existen uns canons que separan e din o que é “fermoso” do que non o é, e todas as
persoas somos permeábeis a tales influencias provocando malestar e impotencia ante a
imposibilidade de non chegar ou non cumprir con eses patróns preestabelecidos.

‐Logo de lles dar o anuncio da crema antienrugas “L’Oreal”, preguntamos pola publicidade
dirixida a homes e mulleres.

Todos os grupos concordan na diferenza da publicidade dirixida a mulleres respecto
daquela dirixida a homes. Tal e como di unha rapaza, “a publicidade para eles é máis
específica a de mulleres é para todo”. É dicir, o obxecto da valoración faise doutra
maneira, e mentres que as mulleres están sometidas a un bombardeo constante para
adelgazar, aparentar menos anos, e por riba ser unha superwoman, ao seu ver os homes
non soportan tanta presión (segundo evidencian os rapaces dos grupos). Con todo, nos
grupos afirman que tamén eles empezan a ser obxecto do mercado, aínda que non pode
afirmarse que sobre eles recaia unha presión tan forte como para entrar nun modelo de
superman.

b.4. Violencia de xénero e as súas manifestacións

Que opinades sobre a violencia de xénero?

Existe unha ampla opinión que atribúe a causa da violencia ao machismo, moi ben
definida por unha alumna como “a crenza do home de sentirse superior”. Pero ao
mesmo tempo que son quen de entender que o machismo é a causa, non chegan á
conclusión de que o machismo está impregnado na estrutura social e cultural.
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Lonxe disto, consideran que o machismo é simplemente unha actitude concreta que ten
unha persoa (de feito, particularízano), e tamén consideran que se alguén exerce a
violencia é por un motivo. Como di unha rapaza, “moitos deses homes son celosos e
machistas porque así o viviron”. En todos os grupos conviven opinións que seguen a
entroncar claramente coa existencia de mitos que aínda perviven na mentalidade da
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sociedade como que, “unha persoa normal non o faría” ou que “son psicópatas” “están
mal da cabeza” ou “teñen enfermidades mentais” “son alcohólicos”. Se ben é certo que
podemos apreciar o traballo feito na desmitificación destes patróns de pensamento,
resulta certamente revelador a pervivencia da crenza firme e clara de que os
maltratadores son persoas que cumpren un patrón determinado, segundo o cal, entre
outras cousas, “son xente algo máis maior [ca nós]”.

Tamén chama a atención que os rapaces participan bastante máis nas discusións sobre
este tema, pero fano para expresar opinións como que “as mulleres [que toleran a
violencia de xénero] son subnormais” ou que “é unha cuestión de confianza; se confías
en alguén, isto non o fas”. A violencia de xénero, por outra banda, élles doada de
identificar cando falamos violencia física ou psicolóxica activa (empurróns ou labazadas,
no primeiro caso, e insultos, aldraxes, etc., no segundo). É dicir, son quen de identificar
aqueles tipos de maltrato máis evidentes e máis traballados tanto polos medios de
comunicación como por outros axentes socializadores. Pero cando falamos do control e
dos “micromachismos” (Bonino 2009) na vida cotiá, elas poden ver claramente que este
tipo de control é maltrato, mentres que eles non son quen de atribuírlle a este tipo de
accións como específicas dunha conduta maltratadora.

‐Logo de amosar unha noticia publicada en prensa para contextualizar o tema, preguntamos: que
vos parece que agora se fale “tanto” das mulleres nos medios de comunicación?

A maioría atribúe un papel negativo aos medios á hora de presentar estas noticias, xa
que por un lado e como di unha rapaza, “os medios sempre mostran casos nos que as
mulleres acaban mal e non ao revés, e isto crea pánico”. Afirma outra que “aínda que
denuncies vaiche dar igual”. Esta visión tan parcial é considerada polo alumnado como
intencionada e daniña, pois como sostén unha rapaza, “os medios transmiten unha
imaxe moi alarmista”; ou como admite outra, “seguramente hai moitas mulleres que
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saíron desa situación, pero isto non se pon”. Por outra banda, o tema das campañas de
prevención como mecanismo de sensibilización social ten unha acollida negativa por
parte destes rapaces/as, como reflicten opinións do tipo de “as campañas non son
útiles”, “non sei que utilidade poder ter un anuncio que di, ‘saca la tarjeta roja al
maltratador’ non lle vexo ningunha utilidade”. Ao seu ver, o tratamento que se dá
desde os medios é parcial, negativo, alarmista e morboso: “Non me gusta nada que
cando lles preguntan aos veciños se era unha persoa agresiva. Pois claro! Claro que o
é, é un maltratador”, afirma unha rapaza.

‐Coñecedes casos de violencia de xénero na vosa contorna?

Unanimemente, a resposta é que non. Este é o transfundo que podemos extraer das
resposta obtidas tras facer esta pregunta aos diferentes grupos é que a violencia de
xénero é algo que está na sociedade e que lle pasa a determinadas persoas, pero nunca
a elas/es nin tampouco a ninguén do seu círculo máis próximo. Como di unha rapaza,
“home, poder pode [que haxa casos na contorna], pero non sabemos de ningún”.

De aquí podemos extraer varias conclusións. A primeira é que se ben son capaces de
identificar situacións de maltrato alleas, non poñen en marcha todos eses
coñecementos adquiridos para identificalas igualmente en xente achegada a eles/as. E a
segunda, consecuencia da anterior, é que se non son quen de identificar estes casos,
posibelmente haxa algún que estea sucedendo na súa contorna (ben a eles/as ou no
círculo de amizades) sen que sexan capaces de percibir aqueles signos ou mecanismos
de control máis sutís da violencia de xénero (pero non por iso menos daniños). Noutras
palabras, poden admitir que se dan casos de maltrato na sociedade, que eses casos
acontecen e que están aí, pero caen no erro perceptivo de asumir que “isto non nos
pasa a nós” e que “non coñecemos ningún caso”. Sendo así, algo está fallando, porque
se neste caso teñen a información pero no son capaces de aplicala na vida diaria
estamos falando de que poderiamos estar diante de potenciais maltratadores e de
futuras vítimas de situacións de violencia.

‐Que credes que se debería facer para acabar con ela?

Temos opinións diversas a este respecto, desde que, como di unha rapaza “é unha
cuestión de tempo para que as cousas cambien” ou “a educación é todo”, a outras que
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lle outorgan un papel importante á familia e amigos/as como posíbeis detectores de
situacións de maltrato, como sostén outra: “o máis importante para poder saír desta
situación é a axuda da familia e dos amigos, a familia e os amigos deben tamén estar
atentos a estes sinais”. Pero que pasa se eses amigos/as ou esa familia non teñen a
suficiente capacidade para poder detectar eses sinais? Ou se eses sinais teñen que ser
tan evidentes (como un hematoma) para que poidan entender que nesa relación se está
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dando maltrato? Cando teñen que pensar en exemplos persoais e particularizar non son
capaces, nin elas nin eles, de detectar patróns de comportamento machista (que era, tal
e como dicían elas/es mesmos, a causa principal do maltrato). Por tanto, se non son
capaces de detectalos na súa vida e tampouco na da súa xente máis achegada, farase
moi difícil poder brindarlles axuda, caso de a chegaren a precisar.

4.3. Consideracións finais: actitudes de xénero no alumnado
Os datos obtidos reflicten avances, pero tamén ambigüidades e contradicións. Por ese
motivo, nas conclusións desta análise convén cautela á hora de afirmar, como fixera
María José Díaz Aguado nun estudo previo, que “a maioría das e dos adolescentes
parecen rexeitar as crenzas e estereotipos sexistas, así como as que xustifican a
violencia contra a muller, recoñecendo que este problema afecta ao conxunto da
sociedade” (2001: 7).

Como quedou de manifesto nestes grupos de discusión, os rapaces e rapazas si rexeitan
moitas das crenzas machistas, pero por outra banda seguen a persistir estereotipos
ligados ao xénero así como ideas sexistas enmascaradas baixo unha tinguidura
naturalista, sobre todo á hora de afondar nos temas e de tocar aspectos máis próximos
ás vidas diarias de cadaquén. Ninguén se declara abertamente machista nin tampouco
abertamente maltratador, mais as actitudes e respostas veñen a denotar un transfundo
inmobilista en canto aos patróns que conformaban as relacións de hai décadas e as
actuais. Podemos dicir que cambia o aspecto externo a nivel superficial, pero o que
subxace mantense relativamente intacto.

A visión do alumnado: grupos de discusión

As rapazas ven con naturalidade e normalidade que as mulleres poidan acceder a
determinadas carreiras ou a determinados postos de traballo, e tamén consideran que
son libres na toma de decisións nas súas vidas, dalgún xeito participando da crenza de
que “está todo conseguido”. Ben ao contrario, esta crenza é unha quimera aceptada
socialmente que vén a ocultar outras parcelas nas que a realidade non é tan igualitaria:
reparto desigual na vida persoal, teitos de cristal, dobres ou triplas xornadas de traballo,
etc. As rapazas e rapaces participantes veñen oscilando, coma se dun péndulo se
tratase, entre as antigas ideas e os novos requirimentos das sociedades. Son máis
sensíbeis e identifican relativamente ben e con actitude crítica a existencia dunha
sociedade desigualitaria, pero dótano todo cun transfundo inmobilista, xa que ao
afondar ou personalizar acaban afirmando que ninguén que coñezan padeceran nas
súas carnes a desigualdade, como tampouco semellan admitir que as mulleres foron e
son un grupo social oprimido pola outra parte.

Os rapaces e rapazas si son críticas con temas como a publicidade ou a transmisión duns
determinados estereotipos de beleza. En cambio, no que ten que ver con temas máis
ligados ás opcións persoais, o argumento esgrimido maioritariamente é que teñen
sensación de control e de elección, así como liberdade para decidir a vida que queren ou
non queren tomar. Visto desta maneira, parece coma se o ser humano fose capaz
(racionalmente falando) de facer unha disgregación do “eu” propio e posicionarse desde
un marco externo para poder decidir sen as influencias da contorna que o arrodea. Esa
falsa sensación de control vai moi ligada ao cambio nas mentalidades da sociedade, en
canto á igualdade legal da que gozamos no Estado español (leis de igualdade, lei de
prevención da violencia, plans de igualdade, etc). Todo este entramado lexislativo
transmite (e non só á mocidade) a idea de que todo o que se tiña que acadar xa está
acadado, pois homes e mulleres convivimos en igualdade. Nesa medida, mesmo podería
argüírse que, en certa medida, acabarían resultando mesmo desmobilizadores.

Todo o que se naturaliza e o que se invisibiliza é máis difícil de detectar para toda a
sociedade, se cadra dun xeito aínda máis especial para os e as adolescentes.
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Lembremos as hipóteses marcadas desde un principio como afirmacións a avaliar:

1.‐ As rapazas e rapaces entre os 14 e os 16 anos seguen a manter estereotipos e roles
asociados aos papeis tradicionais de xénero.
2.‐ As rapazas e rapaces entre 14 e os 16 anos seguen a manter actitudes que favorecen
a aparición e a perpetuación de violencia de xénero.
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3.‐ As rapazas e rapaces están influídos polas características do modelo educativo no cal
se desenvolven no día a día.

O estabelecemento destas hipóteses de partida viña conformado pola revisión e análise
doutros estudos feitos no ámbito da igualdade e das relacións entre os/as adolescentes.
Unha vez realizados os grupos de discusión, extraída a información oral e tamén froito
da observación no contexto no que se desenvolveron os grupos, podemos afirmar que
as hipóteses aínda teñen certa vixencia. Se ben é certo que atopamos discursos cada vez
máis críticos e analistas co patrón de relacións e co sistema no que vivimos, unha vez
quitamos a carauta o que atopamos é unha perpetuación dos estereotipos e roles na
vida diaria das persoas. Por exemplo, cando nun dos grupos unha rapaza declarou
abertamente uns gustos e preferencias persoais que eran afastadas do rol de xénero
esperábel dunha muller, provocáronse unhas risiñas sutís entre as súas compañeiras. A
explicación a este comportamento é que, sen dúbida, a teoría está ben asumida, pero
falla a súa aplicación na vida diaria. Xa que logo, aínda se require dunha mudanza nas
actitudes e na maneira de ver o mundo e as relacións. Isto aínda non se fai nin
tampouco se traballa.

En canto ao mantemento de actitudes que poidan favorecer a perpetuación da
violencia, viamos claramente como as rapazas e rapaces coñecen os tipos de violencia e
mesmo o ciclo da violencia, pero á hora de tratar se coñecían algún caso preto deles
todos/as negaban con rotundidade. Por que ese “non” rotundo? A resposta podería
apuntar a que aínda non se traballou ese proceso de identificación nelas e neles
mesmos, e en consecuencia, aínda é preciso que fagan exercicios de autoanálise para
non quedar no mero coñecemento teórico sen saber como todo isto (a violencia) se
manifesta na vida real e cotiá de cadaquén.

A visión do alumnado: grupos de discusión

En definitiva, para conducir a unha mudanza nas actitudes e poder ensinarlle á
mocidade a ver a vida desde unha perspectiva de xénero é preciso seguir traballando
desde a escola. Mais cómpre facelo desde un cambio respecto ao que se está levando a
cabo na actualidade, tanto nos procesos como nas formulacións educativas. Isto supón,
á súa vez, que os centros e a sociedade debe traballar dunha maneira continuada e
prolongada no tempo. As acción puntuais, tal e como mostran os rapaces e rapazas dos
grupos, axudan a ter información, e se ben a información é importante, non pode ser o
único. É preciso, pois, analizar os centros educativos e os axentes que nel participan
para que se poidan implantar sistemas realmente coeducativos nos que se desenvolvan
accións realmente transformadoras e perdurábeis no tempo.
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Conclusións

Ao longo desta publicación quedou de manifesto como na actualidade permanece
totalmente vixente a reivindicación dunha escola coeducativa na que se aplique o
principio de igualdade para garantir unha educación integral das persoas. Con esta
realidade en mente, o presente estudo xurdiu co propósito de contribuír á consecución
da coeducación desde o ámbito comarcal, para o que realizamos unha análise
exhaustiva das actitudes de xénero do profesorado e do alumnado de secundaria dos
diferentes IES da Mariña de Lugo cun dobre fin: dunha banda, detectar a posíbel
existencia de estereotipos de xénero que se transmiten na actualidade desde a
institución socializadora da escola; e da outra, articular mecanismos e propostas
conducentes á transformación do sistema educativo.

5.1. Actitudes de xénero ao descuberto
A raíz dos datos obtidos tanto na análise cuantitativa (coa que estudamos o
profesorado) coma na análise cualitativa (relativa ás actitudes do alumnado), podemos
extraer unha conclusión xeral: no presente ano de realización do estudo (2010)
detéctanse certos niveis de sexismo fóra do que sería desexábel nun momento histórico
no que a igualdade formal é un feito e no que, por tanto, camiñamos cara a unha
sociedade supostamente igualitaria. De seguido amosamos evidencias que demostran a
vixencia desta conclusión xeral, para o que analizamos por separado as actitudes
detectadas tanto no profesorado como no alumnado, recapitulando as conclusións máis
importantes ás que fomos chegando ao longo do presente traballo.

O PROFESORADO

Falta de formación en igualdade na maioría do profesorado
Se analizamos os datos obtidos, só un 34% do profesorado recibiu algún tipo de
formación en igualdade de xénero. É significativo que desa porcentaxe sexan as mulleres
as que máis apostan por este tipo de formación extra (42%), mentres que o 78% dos
homes non conta con experiencia neste sentido. Ademais, son elas as que realizan
cursos de máis horas de formación (entre 10 e 30 horas) mentres que os realizados
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polos homes non sobrepasan as 10 horas de duración. Disto pódese concluír que a
formación recibida é escasa, e que a duración dos cursos só pode garantir unha
aprendizaxe básica, insuficiente para dotar o profesorado das ferramentas necesarias
para desenvolver as súas materias desde unha perspectiva de xénero.

Unha das razóns máis utilizadas para xustificar esta carencia de formación é a falta de
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oferta (60%) e a falta de tempo (19,5%). Esta última causa é a que alegan principalmente
as mulleres, o que nos pode levar a pensar que a pouca corresponsabilidade no fogar ou
a dupla e tripla xornada laboral que padecen son, cando menos en parte, algunhas das
principais causas desa falta de tempo para formación. Tampouco podemos obviar que
case a cuarta parte dos homes non consideran necesaria esta formación en igualdade,
converténdose este argumento na segunda causa (despois da falta de oferta) sinalada
por este colectivo.

A pesar dos datos, o 78% do profesorado afirma que a educación en igualdade é
necesaria (moito ou bastante) e, de feito, case dous terzos do profesorado (recibiran ou
non formación en igualdade) realiza algún tipo de actividade en materia de igualdade
nas súas clases, como a promoción de grupos mixtos ou o reparto de tarefas non
estereotipado. No caso de profesorado que si recibiu formación específica, a porcentaxe
dos e das que o poñen en práctica na aula aumenta até o 82%.

Descoñecemento dos principios de igualdade que deben rexer o centro
Unido á falta de formación en igualdade do profesorado tamén atopamos como o 40%
descoñece os principios de igualdade que deben rexer o centro. Máis da metade ignora
se no centro no que traballa se realiza ou non revisión do material escolar (libros de
texto principalmente), e unha porcentaxe considerábel non sabe se o PEC recolle os
principios de coeducación ou igualdade de xénero ou se no seu lugar de traballo existe a
figura do representante de igualdade.

Falta de interacción do profesorado coas familias no tratamento da igualdade
En relación co anterior, só o 17% do profesorado ten coñecemento da existencia de
traballo conxunto coas familias en materia de igualdade. Chama a atención que, a pesar
de recoñecer a importancia da familia como principal axente socializador, na práctica o

Conclusións

persoal docente non coñeza o traballo que se fai ou deixa de facer con elas. Isto pode
constituír un grave problema, no sentido de que tanto escola como familia son dous
medios de socialización básicos entre os que non está a haber comunicación.

Tamén cómpre salientar a pouca importancia que o profesorado outorga aos centros
educativos como axente social con capacidade de influencia. Isto amosa unha
importante falta de confianza na súa función como educadores/as e na súa capacidade
para provocar mudanzas ou transformacións no alumnado.

Nivel aceptábel de concienciación na desigualdade existente entre mulleres e homes e
na prevención da violencia de xénero
Arredor do 94% do profesorado pensa que a igualdade real non existe, a pesar dos
recoñecementos formais. Tamén hai certa unanimidade en que o feito de que rapaces e
rapazas se eduquen xuntos nas aulas non é suficiente para demostrar que a igualdade xa
está conseguida. Así mesmo, mostran preocupación e interese por atallar e previr a
violencia de xénero entre o alumnado, e cando teñen coñecemento dunha situación de
acoso (ben sexa dentro ou fóra do centro) recorren a solventalo de xeito pacífico ou
utilizando medidas de tipo disciplinario.

Persistencia dalgúns estereotipos no profesorado respecto ao alumnado
A pesar de que parece que moitos estereotipos se atopan xa superados e de que o 79%
do profesorado pensa que o sexo dunha persoa non inflúe na súa dimensión académica,
hai datos salientábeis como que o 36% do profesorado considera que os rapaces son
máis ruidosos e máis inmaduros que as rapazas. Tamén cómpre destacar que o 32% do
profesorado pensa que as rapazas se implican máis nas aulas, son máis cariñosas,
traballadoras, maduras e atentas na clase. Queda claro, polo tanto, que aínda que se
afirma que o sexo non inflúe, si que se aprecian certos estereotipos de xénero que
loxicamente serán transmitidos –probabelmente de xeito indirecto– ao alumando.
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ALUMNADO DE ENTRE 14 E 16 ANOS
Continuidade e interiorización dos estereotipos como algo natural
Ninguén se declara abertamente machista e tampouco abertamente maltratador, pero
aínda así as actitudes e respostas veñen a denotar un transfundo inmobilista en canto
aos patróns que conformaban as relacións de xénero hai décadas e os patróns actuais.
Xa que logo, malia mudar o aspecto externo, o que subxace segue intacto: existen uns
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comportamentos formalmente correctos, pero dado que o fondo apenas mudou e dado
tamén que no inconsciente as mentalidades seguen a manterse baixo o dominio do
patriarcado e a cultura androcéntrica, en calquera momento afloran actitudes sexistas.
Dificultade para rachar co discurso hexemónico dos medios de comunicación
Aínda que a maioría di rexeitar os modelos que venden os medios de comunicación, no
seu día a día déixanse levar por eles. A publicidade transmite valores sexistas de xeito
tan sutil, que con frecuencia resulta moi difícil non seguir os seus ditados. Utilizan moito
o argumento propio da sociedade neoliberal, coa conseguinte crise que se propiciou non
só económica, senón tamén de valores. O individualismo é un deles, e resulta máis fácil
basearse na liberdade de elección que ten unha persoa, do que reflexionar sobre os
condicionamentos alleos que fan que esta situación de discriminación cara ás mulleres
persista. A “violencia simbólica” (Bourdieu 2000) amósase no seu estadio de máxima
eficiencia.
Tendencia a certa homoxeneidade no pensamento
Albíscase, a diferenza doutras xeracións, unha marcada tendencia a non ser diferentes
nas aulas, senón xustamente a agochar as diferenzas. O medo á estigmatización nesta
sociedade na que se venden modelos perfectos provoca que moitas rapazas e rapaces
teñan prexuízos para dicir o que pensan abertamente. Senten que deben situarse dentro
da chamada “normalidade” para non ser obxecto de críticas que poidan levalas/os ao
illamento social. O mesmo lles acontece respecto da igualdade: aquelas persoas que
cuestionan, desde unha perspectiva crítica, que xa exista tal igualdade, ás veces
atópanse cos atrancos e estigmatización daquelas que defenden que a igualdade xa está
plenamente acadada e que as persoas teñen hoxe liberdade de elección.

Conclusións

Pervivencia de certos mitos arredor da violencia de xénero
Seguen a identificar a figura do maltratador con determinados perfís, como por exemplo
con homes que proceden de familias nas que xa houbo violencia (aínda que isto sexa
considerado, efectivamente, como un indicador de risco), e asocian os malos tratos á
violencia física no sentido amplo (empurróns, tortas, patadas...), pero non tanto a outras
formas de violencia máis latentes. Por outra parte, apréciase certa diferenza na forma
de pensar dependendo do sexo, de xeito que as rapazas amosan unha maior
sensibilidade fronte aos rapaces, os cales ás veces denotan hostilidade cara a unha
violencia que, segundo opinan, sempre os sitúa como culpábeis. Deixan así entrever o
seu subconsciente, facendo fincapé nos comportamentos femininos que poden
provocar certas situacións.

Persistencia de actitudes favorecedoras de situacións que promoven a aparición da
violencia de xénero
En consecuencia, e reflexo de todo o anterior, a xente moza está nunha situación de
alerta, e a súa forma de pensar pode conducila por derroteiros indesexados. Ademais,
existe unha predisposición a non ver o que acontece na súa contorna máis próxima. Nos
grupos de discusión, todas e todos respondían negativamente, e con rotundidade, á
pregunta de se coñecían a alguén da súa contorna que fora vítima da violencia machista.
Porén, segundo as estatísticas 1 de cada 4 mulleres foi vítima de violencia de xénero
(entendida en sentido amplo) algunha vez.

Como peche, podemos concluír que este estudo evidencia a necesidade de seguir
implementando campañas nos centros educativos. O ideal sería que se baseasen nunha
estratexia de carácter integral, é dicir, na que se contemplen medidas encamiñadas ao
profesorado e ao alumnado. No tocante ao corpo docente, urxe dotalo dunha formación
de calidade. Tamén é preciso crear canles de comunicación entre o profesorado e as
familias, incluso levando a cabo accións formativas conxuntas. E ademais de formación,
hai que avanzar no deseño de unidades, guías e manuais didácticos elaborados desde
unha perspectiva de xénero. É a este aspecto ao que queremos contribuír, incorporando
un CD de recursos para o profesorado de xeito que sirva de axuda no desenvolvemento
diario do traballo no seu centro. E respecto ao alumnado, é necesario traballar nas
titorías, pero tamén nas aulas de cada materia, mediante actividades escolares
orientadas cara á implantación efectiva dos valores igualitarios.
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5.2. Pautas de acción para o fomento de valores igualitarios mediante a
docencia
A igualdade de xénero é un tema que, a priori, non semella interesarlle á xente nova. As
mozas e mozos declaran un descoñecemento sobre a igualdade de xénero, e incluso
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amosan prexuízos que chegan á descualificación de termos como o feminismo. Esta
situación prodúcese pola influencia da sociedade da comunicación. Nestes momentos,
os medios de comunicación son os que teñen máis importancia á hora de transmitir
valores sociais. A mocidade ten como referentes secundarios á familia e ao ensino. Ao
partirmos desta realidade, o avance na igualdade de xénero na nosa sociedade semella
difícil, pois á sociedade actual baseada no capitalismo e o consumismo interésalle
manter as desigualdades.

Neste sentido débense fomentar os valores da igualdade dentro dos ámbitos familiar e
escolar. A familia é o ámbito máis próximo que adquire desde o primeiro momento unha
grande importancia na formación das persoas. O ensino como ámbito de formación ten
certo prestixio e ás veces funciona de modelo. A sociedade, a familia e o ensino non
coinciden nas mensaxes que lanzan sobre certas cuestións, até o punto de que estas
chegan a ser contraditorias. Un claro exemplo son as mensaxes sobre a igualdade de
xénero, polo que se fai moi necesario un tratamento desde o ensino para que as futuras
xeracións acaden a igualdade real.

5.2.1. A igualdade de xénero na educación actual

De realizarmos unha lectura sobre os textos lexislativos que regulan o currículo da ESO,
maiormente o decreto de 2007 (véxase capítulo 1), poderiamos concluír que a igualdade
de xénero xa está garantida. Moi ao contrario, e como estes datos veñen de demostrar,
a teoría non se corresponde coa práctica. Ao estar falando dun decreto de 2007
poderíase pensar que aínda non pasou tempo dabondo para ver uns resultados, mais os
datos que coñecemos sobre a xente nova non amosan un cambio, senón que cada vez
aparecen máis asentados certos estereotipos.

Conclusións

O profesorado é, no sistema educativo, unha figura fundamental. A profesora ou
profesor ten moita responsabilidade, pois ao ser a persoa encargada de transmitir o
coñecemento, funciona como modelo para alumnas e alumnos. O profesorado é quen
ten que aplicar o currículo, conseguir os obxectivos, é quen está en contacto constante
co alumnado.

O tratamento da igualdade de xénero pódese facer especificamente desde a titoría e
desde actividades complementarias ou extraescolares, mais tamén é importante que de
se faga transversalmente desde as aulas durante a docencia de todas as materias,
estando así presente nos momentos de docencia avaliábel de forma que o alumnado lle
outorgue a importancia que posúe e que merece.

A maioría do profesorado mostra unha actitude positiva cara ao fomento de valores
igualitarios, e para axudar a que esta predisposición se volva unha realidade, sinalamos
de seguido algunhas pautas necesarias para transmitir ao alumnado o valores
igualitarios.

5.2.2. Medidas para o tratamento da igualdade de xénero por parte do
profesorado

A administración educativa
*Ofertar actividades de formación en igualdade de xénero (estereotipos e roles de
xénero, violencia de xénero e coeducación)
*Elaborar materiais que faciliten o tratamento da igualdade

O centro de ensino
*Recoller no proxecto educativo de centro o plan de convivencia
*Ter no centro un/unha representante da igualdade cuxo labor sexa coñecido por todo
o profesorado, coa posibilidade de formar un grupo de igualdade
*Usar unha linguaxe non sexista na documentación, avisos, letreiros, etc.
*Promover unha representación equitativa nos órganos de dirección do centro

119
113

Observatorio da Mariña pola Igualdade

Formación do profesorado
*Realizar actividades de formación en igualdade de xénero (estereotipos e roles de
xénero, violencia de xénero e coeducación)

Labor docente
*Dedicar horas de titoría a tratar diferentes aspectos relacionados coa igualdade
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*Realizar nas clases con docencia avaliábel algún tipo de actividade en materia de
igualdade de xénero
*Revisar os contidos nos materiais educativos
*Elixir libros de texto non sexistas
*Atender ao non silenciamento de científicas, filósofas, literatas...
*Presentar o movemento feminista como unha ideoloxía e un movemento social
conducente á xustiza e á igualdade
*Ter unha actitude positiva cara á igualdade e o feminismo
*Repartir todos os espazos de forma igualitaria e non estereotipada
*Visibilizar as achegas relevantes das mulleres á ciencia e ás humanidades
*Coordinarse entre o profesorado para analizar os valores de igualdade no alumnado

Metodoloxía
*Empregar recursos para desenvolver a educación de igualdade na aula
*Usar unha linguaxe non discriminatoria
*Formar grupos mixtos
*Empregar libros de texto que traten a igualdade de xénero
*Traballar con materiais específicos para introducir a igualdade
*Repartir tarefas entre o alumnado de forma non estereotipada
*Aproveitar as ocasións que se presenten para incidir no tema da igualdade
*Incluír contidos sobre as mulleres e a relevancia do seu papel na materia que se
imparta
*Tratar o papel do feminismo como movemento social relevante
*Promover unha boa relación entre rapaces e rapazas
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