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Asocíatión Galega da Muller (A.G.M.) 

Non, fai moito temw a Asamblea de Mulleres 
Ensinantes de Barcelona presentou un proxecto so- 
bre o denominado 'O b r o  lila do cole". A sua 
íínahdade principal é: 

oculta, e, á sua vez lexitima un sistema de comporta- 
mentos, actitudes e valores, contidos sexistas, --
minatono, é dice~, agresivos coas muileres. 

A escola lexitima o sexismo, porque entre outras 
cousas, ensina contidos que s6 terien en conta o 
ponti 
masc 
cons 
com( 

RF 


tame 

Nos primeiros anos de escolaridade (parvulario, 
ciclo.inicial..) podemos observar unha serie de con- 
ductas escolares referidas 6 sexo que non están 
tipifícadas como agresións. 

A partir dunha certa edade e conforme se van 
concolidando os distuitos roles aparecen agresións 
que ainda que non se pode dizer que son sexuales 
porque non afectan 6 sexo, sí que se pode dner que 
son sexistas posto que ten un claro componente 
discnmuiatorio para as nenas Tense constatado, por 
estudos feitos 6 respeto que os nenos agreden mais 
que as nenas, e no caso de ser eles os agredidos, 
responden na maior parte dos casos a agresihn 
recibida; as nenas pola súa parte non responden con 
outra agresión M totahdade dos casos nos que son 
agredidas, pero si demandan axuda dos profesores 
en mais ocasions que os nenos. 

A actitude do profecorado diante das agresións 
pode tomar dGs dueccions, unha delas é a tenden- 
cia de rechazo as demandas de axuda, e noutra a 
tendencia a sancionar especialmente as agresions 
dos nenos, co cal estase transmitindo a mensaxe de 
que-se trata dunha agresión entre non iguais. 

Por outro lado compre reseñar a actitude do pro-. 
fesorado que incide duectamente ou potencian as 
agresións cara ás nenas, temos casos ben claros 
como son os comentarios despectivos en tomo a 
vestimenta ou maquillaxe das alumnas, con alusions 
públicas tais como: 'isto parece un desñle ...",'jhoxe 
é entroido...? @mo vas tan pintada...?. Xunto con 
estas actuacións existen outras demasiado frecuen- 
tes que tenden a cuipabilizar ás nenas dos ataques 
recibidos por ex: 'si non levases minisaia, non se 
meterían contigo...", actihides que fomentan nas 
alumnas a aceptación das agresións como algo natu- 
ral, £roito da sua provocación 

Na adolescencia existe unha clara conciencia. das 
desiguaidades mozalmozo en diferentes terreos, e 
unha clara aceptación e defensa dos disbntos roles 
que e10 comporta. 
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O concepto de agresión sexual nestas edades está 
moi ben definido e abarca tanto as agresións físicas 
como, as sicolóxicas. Moitas das agresións verbais 
que se realizan para ridiculizar ou insultar ás mozas 
p6dense referir 6 seu aspecto físico ou á sua capaci-
dade intelectual. As reacións das alumnas diante das 

Somos críticas coa liiguaxe porque é discnmma-
toria coa muller, a ocuita e a desprecia: .. . -- - . . 

A) A hguaxe discnmuia a muiier: m c i o  se auae 
a un grupo de seres diferenciados sexualmente em- 
présase cheque sempre o mascuho: P.e: "os alurn- 
Losn- n  b  clase dc ?- 20 mozas e t& mozos. Si 
analizamos cando Se Iutiliza o macculino e o femenino 
diferenciados, esta diferenciación serve para seguer 

1-- 1-1 -..l..disciimuando a m~ulit:~, ....Ls..l... ..rr eniiuit p a  v w L a . i a .  p.c. u3 
,AA;,, ,-,̂,$A-
111-LI)S t:a t:i~aimeiras,os xefes e as secretarias, 
¿ou é'que non hai muileres médicas e xefas, e homes 
enfermeiros ou secretarios?. 

B) A hguaxe oculta a muiler: A hguaxe dos 
b r o s  de historia exclue olirnpicamente as muileres: 
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ción Francesa proclamou a liberdade de todos os 
homes ante a lei" ...Jlcaso esto inclue ás mulleres? 
¿acaso votaban as muileres en Grecia ou consiguiron 
a igualdade tras a Revolución Francesa? 

agresións dependerá de se o agresor é profesor ou 
alumno, facendose moi dificil respostar activamente 
no caso de que o agresor sexa profesor. 

Preguntados mozose mozas sobre cais son os 
motivos polos que os mozos agreden ás mozas: 

-as mozas din: 'fanno para facerse os homes", 
'porque a sexualidade é un tema, obsesivo para 
eles". 

-os mozos pola sua parte din: "as mozas son mais 
débilesn ou 'que a iles se lies educou esí" ou "non 
está mal visto que se Ue toque o cu a unha moza". 

Os mozos non agreden a todas as mozas i n b -  
minadarnente, senon que escolien aquelas que son 
mais atractivas, 'están mais boas", co calas mozas 
interiorizan ista agresión como unha autovaloración 
delas mesmas, o que fai moi dificil a capacidade de 
resposta 

Por todo isto e por moitas mais cousas que quedan 
no tinteiro é preciso resaltar a importancia de que as 
ensinantes desenrolan un traba110 de reflexión e 
cuestionamento do sistema escolar no seu conxunto, 
polo papel que iste cumple na conformación da 
percoalidade diferenciadora e a perpetuación das 
desigualdades entre muileres e homes. 
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.Se partmm do principio de que a saúde leva mais que a introducción d k  pene nunha vaxina. -recreativa; como xogo e divertimento. 
consigo o benestar psiquico e dé necesario que Facer o amor é bicar, acariciar e e t a r  de moitas -reproductiva; ter ñlios 
cada persoa viva a gusto co seu corpo e coa sua sensaci6ns. Até hapouco e &da agora, a funci6n reproducti- 
sexualidade. Os sentimentos inculcados na nosa in- Pero ¿qué íunci6ns cumple a sexualidade?. Amda va era a que xustifícaba as relacións sexuals. E unha 
fancia sobre o tema, con o suficientemente fortes sedo  dificil enmarcala nunhas cantas palabras po- maneira moi cativa de concebilas. As persoas debe-

- _ - _  - A- --,,-;_._.. -LA--.,:-_-- r - _i:r-.i.- > _ - - r-:._ AL----- ---:&- --- --1 ------ -.- - "-.-.-1 L L  d---- ,.----- ------------ - A ---*--

m afectos cos nosos corpos, compartindo os partici- 
no que nos dese 

A educación sexual co- 
menza dun modo imper- 

publicamos neste número espenal &re a muller . ceptibel, dende os pri-
o artigo0.~duca"6n e información C e d .  me meiros días ,da vida. Sexa . 

p16m,ca -tou no mtuto  Politécnim 'A. mba- cal sexa a ideoloxía, os 

lieiraIda "dade, mn motivo da mpublicación pais educan sexuaimente 
do 

G.JJ,AP,A ~,r e ~ a  elaborada p  ~ lpr0pbsi- a l ~ ~ ~ ~ aos seus fiilos, principal- 
~cenwo. incluimos o d g o  n  emas mente ao traverso do con- 

tan m t i m  
de des-- & realidade 

debe ser a e&K!aci6n @O *e O 'On0 

e as ,deias que riel recollen responden a mncel- 

cióm a& defendidas 
entre oums organismos* pais d e  soster ao seu fillo, 

o xeito de  falarlle, d e  ali- 
mentalo, a actitude dos 
pais ante os goces autoe- 
róticos do neno e a explo- 
ración do seu corpo, im-
piica xa unha educación 
sexual, pois expresa a 

.Hai toda unha educación 
sexual derivada do clima 

de  desexo, pracer e afec-
to entre os ~ a i s .  transmí- . . 
ense automáticamente a( 

clima e o orden social determinan as actitudes Ate hai pouco, o aiterio seguido para decidir O ieno e á nena. Pesan mai! 
.- -2. .---:A- -- --*:L.. 

~ T M Je anormal en sexoloxía era principaimente ria sud euur;ar;iu~ias auiiu-
oso e cultural xusbñcando a sexualidade polo des e comportamentos ou- 

=u aspeto reproductivo (o pracer era inmoral e servados que os - princi-
vicioso, como o é'tamén a'masturbación e a hornose- pios impostos por éstes. 

----r- xuah.Me por non estaren orientados a este fin)., Non se pode aiilar tam- *.".. "'U".".. ' ..'Y. y*Y.Y.r.V, 

de mate& acadhicas a estudar por homes e pouco a educación sexual A sexualidade non se almacena en órganos xeni- 
mulleres (sí no trato, nos textos, nas compeficións 
deportivas, etc.). A pouca ciencia que as rapazas 

tais; nen se limita á vivencia do orgasmo, senh  que da afectividade total dos 
fillos senon integrala no 

ehen indica unha preferencia aparente (de quen?) órgano sexual a trave conxunto da vida psíquica- 
polo humano e tanxíbel (bioloxía, chca ,  etc). O 
post0 abstracto e teórico, todo está ligado aos obstá- 

de sentir, expresarse intelectual-sentimental e 
fisica da persona. 

culos postos ás habilidades das rapazas Pero si os 
rapaces teñen unha ocupación, 'o seu üaballo", as 
rapazas teñen dous, constantemente recordadas nas 
aulas: ene6nWws para faca algo (sempre relacio- 
nado femeninamente, secretario, í~aballo fabnl, cll- 
nica, etc.) e se nos educa para ser alguén: esposa ou 
nai (recordemos o uso que se lie da á palabra 
vocación); tamén empéñanse en swerir que si te vai 
mal nos estudos é por que eres derente: eres 
muiier. 

a p6d& expresar dende amor e ternura a Segundo estudios feitos, 
3. un neno ou nena comenza 
ensaxe do corpo é tam6n moi importante pa a interesarse polos seus 

ebemllw uc ~ ~ i i u a~iiuqutxrs;1í lapesiwi uos,-m A,. #.-d.-... Ll n AL- A órganos sexuais, facendo 
desexos e sentimentos inscribese no noso cap en 
forma de contracción muscular- e rjxidez mes blo-
~ ~ 0 sd e n  ser levantados a traveso da mensaxe 

normalmente compara-
ción entre ambolos dous 
sexos. Fai preguntas co--

itíndonos non comentes liberar o pro- 
ón t d n  dar salda libre á expresión 

uas IIUWerrl~i611~. 

corporal pem 
pio arpa sen~ 
A--

menzando unha nova eta- 
pa: a. da información se- 

. . . . . .. . . . . . 
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O 'libro lila do cole" e un documento de traba110 e 
reflexión en tono os dereitos das alumnas. Elabora- 
do por mulleres ensinantes o seu propósito é fomen- 
tar o debate sobre a problemática da muller nos 
centros de ensino. Parte da importancia que ten a 
institución escolar na socialización das personas, na 
adquisición da identidade e dos distintos roles so- 
ciais Se a escola reproduce e lexitima situacións de 

. . .  
discnmuiación respecto da mulier, se presenta co- 
mo o espacio máis apropiado para propoñer aná1i- 
sis, reflelrións, debates e iinas de acción que permi- 
tan superar o problema do seximo. 

A imposibiiidade de publicalo proxecto na sua 
totalidade oblíganos a facer unha labor de selección. 
Presentamos, p is ,  as bases nas que se sustenta, 
al- intemgantes que pretenden suscitar a modo 
de revulsivo, e varios dos dereitos que contemplan 
como proposta de debate. 

Esperamos que esta orixllii proposta posibilite 
reflexións tanto en tomo a problemática do sexismo, 
como en canto a maneira de introducir este tipo de 
cuesíións nas nosas aulas. - .  
Assuasbam?s. 

* As alumnas teñen dereito a reclamar dereitos 

especíñcos, porque, por circunstancias sociáis e 
históricas, están sometidas a discnminacións es- 
pedficas. 
Tais reivindicacións non lesionan, en ningún as- 
pecto, os dereitos dos alumnos, pero sí cuestio- 
nan os seus privilexios. 

* Falarnos de dereitos e non de deberes porque as 
obrigas definense 'convenientemente" nos claus- 
tros 'de profesoresn, a institución escolar e a 

so ciedade en xerd 
* As alumnas teñen dereito a un ensino non sexista. 

O sexismo e a diferente consideración dos sexos 
en detrimento da mulier. 

* Un ensino non sexista non sisnifica simplemente 
un ensino que non impoña o papel tradicional da 
mulier ou que se h t e  a d a r  sobre estos temac. 
Un ensino non s e t a  e aquel que denuncia e 
destniie a ideoloxía sexista instalada en libros de 
texto, mentalidades e comportamentos da institu- 
ción escolar. 

* As alumnas teñen dereito a un ensino que non 
valOre o rnascuho como o normal, a norma a 
seguirseguú Elo néganos a nosa identidade como mu- 
lieres e discnmúianos precisanente a través da 
cultura. 

S dereitos ... t 
1 

das nosas alumnas 
-As alumnas teñen dereito a rexeitar que se des 
. - . . 
s....- ",. ,".-.-A- .. .J.."X.J-A- -.. - --"&&.l..A.. uiipuiia a suiloiuii, a uwuuaue uu a p i v ~ u a u t :  
ou que se lles fomente a insegundade. 

-Ninguén ten dereito a decirche que amosaios senti- 
mientos, a sensibiiidade ou a tenrura sexa sinal de 
debilidade ou soberbia Polo memo ninguén ten 
dereito a decirche que amosar rebeldía, - indigna- 
ción, ou fhneza sexa sinal de masculinidade. 

-As alumnas teñen dereito a saber que a maternida- 
de e unha opción que como mulieres poden tomar 
no momento que máis lies conveña, personal, inte- 
lectual e profesionaimente. 

-As alumnas teñen dereito a rexeitar o uso de tópi- 
cos e frases feitas que resultan ofensivas para a 
mulier, por máis que o seu uso na hguaxe cotian 
as faga parecer inocentes. . 

-As alumnas teñen dereito a denunciar a ocultación 
da mulier na hguaxe escolar e a reivindicar a sua 
presencia. Teñen dereito a: 

m!!!!! ! !  

iiorna e 
nesma i 

+ preguntar pola situación da mder  en dqueira 

+ coñecer a realidade actual da muller en xeogmfía 

vez as 6t~ció11~ de disc*ci611 + económica analizar o tratamento e humana da mulier pola ciencia, arte, 

g e  vivimos as muiieres dende que entramos + coñecer ou aprender nas clases de ic 
trameir0 a ubhacibn do fiminino ca n 
tensidade que o masculino. 

-As alumnas teñen dereito a que en ningún aspecto 
No noso libro escolar figuramos como alumnos ou terreo que dependa da actividade escolar se 

0.  Na nosa documentación académica somos nenos, desprecie a mulier culta. Teñen dereito a que 
non temos máis que imiáns, sempre nos da clase desapareza a imaxe da 'fea sabihonda", da cientifi- 
un profesor e asina os nosos boletíns de notas 6 AS WLLERES POR m: 

Traballan pira O S ~ I J  marido ca que f'e da realidade da vida, da profesional 
ou coipa6riro e fillas/oa. 
esqueaen os saus intereses, 

Dirixense a n6s en masculino. deiiin as SUOS amistades 

OS m u E S  A PESARES -Dü AYOR 
, As imaxes e o contido dos libros de texto reclá- -As alumnas teñen dereito i disfrutar do patio e do 

mannos dende a uifancia, como nais, esposas e 
ocio e as SU.. amigas/om campo deportivo. Po10 tanto poden negarse a es- 

conderse nun rincón cando os seus commiieiros 
As defimcións do diccionario que fan referencia a queiran xogar 6 fútbol 
nós resultan denigrantes. -As alumnas teñen dereito a que UI 
As ciencias 'naturais" consideran o nos0 corpo non están 'por naturaleza" condic 
como unha simple máquina reproductora. parse do traballo doméstico, nin w UI~L IL~U~S 

Cando reabimoi educación sexual atoparnos para facelo que os homes 
identificadas sexualidade e reproducción. -Teñen dereito a reivindicar un amor entre iguais. 
Os libros non explican o que hemos as mulieres h t r e  un ser educado para dominar e outro para 
6 longo da M o n a  depender non pode amor s e n h  lazos de S ~ M -  
As mensaxes de mca e Reluaón perpetúan a 
doble morai existente, unha para mulieres, outra -As alumnas teñen dereito a un ensino que posib 

a sua autoafínnación e autoestima. 
Somos obxeto de agresións &mcas e verbais que 
temos que aceptar como un xeito de relación 
natural Se nos rebelamos explícanos que 'dende 
sempre foi así", que 'non ten ningunha importan- 
cia", etc. Desta maneira foméntase a nosa sumisión 
e vaise limitando a n o s  capacidade de resposta e 

aiiena da noaa identidade e no# disddm Red- 
samente a través & CIiltiua? 

es ensinen que 
ionadas a ocu- 
A L  --....2&..A-- 
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maam, J. y w. wiaan, -un pony en ia nieve'., 
Altea. 

. \ 

Goytmlo, José Agustín y Juan Ballesta, *Labruja 
hermosa", h a .  

Haucke, Ursuia, 'Me puse bizca", Alfaguara 
Lastrego, C. y F. Testa, "Juanita en el bosque", 

Juventud 
Lmdgren, md,'Konja, la hija del bandolero", 

Juventud. 
Mahy, M. y Q. Blake, 'El secuestro de la bibliote- 

caria", Altea. 
Matute, Ana María, "Pauluia", Lumen. 
Older, Jules, 'Juana y los piratas", Altea. 
Packard, Edward, 'El tesoro sumergido", "Viajes 

de ensueño", Timun Mas. 
Reesink, M y F. Tresy, "hprincesa que siempre 

se escapaba",Lumen. 
Robles, Antonio, 'La bruia doña Paz". W n .  
1Rodari Gianni 'La tarta voladora", Bniguera. 
hunders, Susan, 'El lodo verde", Tim-un Mas. 
Tunn, A y N. Bosnia, 'Las cajas de cristal", *Lc 
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como tema monográko a socioloxía do m'culo. Na 
presentación .deste número, que se realizará en 
Santiago e Vigo, participarán destacados expertos 
na Soaoloxía da Educación Estánse facendo xes- 
tións para que tarnén den algunha conferencia en 
Ourense. 

-A Sectetaria &iMuller do Sindicato Galego de 
Traballadoredas do Ensino (S.G.T.E.) acaba de pu- 
blicar a unidade didáctica 'Muller e Reforma Educa-
tiva". 

-Hoxe ás.6 da tarde, na Escola Universitaria de 
m e n o ,  dentro das tertulias psico-pedagóxicas 
sobre preescolar, terá lugar a charla "Autonomía 
social do neno. Relacións dos nenos entre sí e cos 
adultos", a cargo de Nivardo Pérez Paredes, director 
da guardena 'Arlequín". 

-Nas temihas pedagóxicas organizadas polo Sin- 
dicato Galego de Trabaladoreslas do Ensino 
(S.G.T.E.) presentarán hoxe ás 8 da €&de, no seu 
local de Arcedianos 15, o tema "Discnmuiación se-
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mama sesión haberá proxección de audiovisuais. O 
próximo &ibado día 11 ás 11 da mañá, a tertuha 
&atará sobre "A área tecnolóxica e práctica nas 
experiencias da reforma", a cargo de Emilio Porta- 
Mes e Ernesto Sanmaxtín, profesores dun centro 
experimental da reforma. 

-Nova Ebmla Galega está a poñer en.marcha as 
campañas 'En defensa da Escola Pública Galega" e . 
'Pola Normalización Lingüística", para as que conta 
cos respectivos documentos elaborados pola asocia- 
ción 

-O Sindicato Galego do Ensino e a Investigación 
(S.G.EL), integrado na C.X.T.G., acaba de publicar a 
segunda edición da unidade didáctica 'Por unha 
educación non sexista". 

-Coniinua desenvolvendo-se na Escola Universita- 
ria os luns e mércores, a partu das 6 da tarde, o 
Obradoiro de Tear organizado pola ASPGP e dmgi-
do pola profesora d a l i s t a  María do Carmo 
Ricoi 



A dixitalización destes documentos foi posible grazas á axuda 

 da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación 

Tecnolóxica (Consellería de Industria - Xunta de Galicia), do Ministerio de 

Industria, Turismo e Comercio, así como do Plan Avanza e do Fondo Europeo 

de Desenvolvemento Rexional (FEDER), ao abeiro da Orde do 31 de 

decembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a 

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións 

destinadas a entidades de dereito público e privado, sen ánimo de lucro, para 

impulsar a realización de actuacións de difusión e formación relacionadas 

especificamente co desenvolvemento e implantación da sociedade da 

información na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan 

Estratéxico Galego da Sociedade da Información e o Plan Avanza, e se 

procede á súa convocatoria para 2009 (código procedemento IN521C)
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- Facer obras derivadas. 

Baixo as seguintes condicións: 

-Vostede debe atribuír a obra na forma especificada polo autor ou o licenciante. 

Isto quere dicir que tanto os textos como as imaxes da Web poden ser 

utilizados por calquera, sempre que se cite a súa orixe, sempre que non se 

obteña un beneficio económico directo ou indirecto dese uso, e sempre que se 

inclúa no produto resultante a mesma licenza CC-NEG.

concedida a 

Nova escola Galega


