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Historia do feminismo

Introdución
I



Nos últimos anos todas e todos escoitamos falar ou fala-
mos de xénero: violencia de xénero, estudos de xénero,
diferenzas sexo-xénero, etc. Pero non sempre queda claro
qué se quere dicir con este termo e, ademais, dámoslle
todas as persoas o mesmo sentido á palabra? 

Evidentemente, non todo o mundo entendemos o mesmo
por xénero nin utilizamos este termo co mesmo sentido nin
finalidade; nin tan sequera o aceptamos unanimemente.

Hai unhas décadas, xénero empregábase unicamente den-
tro do movemento feminista para analizar o que significa-
ba ser muller nun determinado contexto. Progresivamente
o termo foise popularizando ata entrar a formar parte do
vocabulario dos organismos internacionais que traballan en
prol da eliminación das desigualdades.

A pesar disto, hai certa confusión ao falarmos de xénero
como sinónimo de mulleres, pero isto si está claro: xéne-
ro non significa muller. A loita das mulleres pola igualda-
de ten unha longa historia, traballándose de forma organi-
zada desde o século XVIII. 

Os movementos de mulleres, en xeral, e o movemento
feminista, en particular, unhas veces con máis ímpeto,
outras de maneira máis desorganizada, traballaron contra a
situación de subordinación e marxinalidade na que sempre
viviron as mulleres. Debemos ter en conta que os cambios
sociais son lentos e atopan oposición de determinados
sectores, pero tamén van atopando apoios.

Con este caderno da campaña Móvete pola igualdade, é
de xustiza preténdese coñecer cales foron as relacións
entre mulleres e homes, como se deron ao longo da his-
toria e como foron evolucionando as diferentes teorías que
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as interpretan ata chegarmos ao concepto de xénero; saber
a súa orixe e evolución, para que nos serve e como utiliza-
lo. Desde todos os ámbitos fálase de xénero, ben sexa para
criticalo ou empregalo como ferramenta de análise.

Para isto imos analizar como está hoxe en día a situación
das mulleres, se lograron avanzar na emancipación; se os
movementos organizados de mulleres seguen tendo vali-
dez dado que na actualidade, en moitos países, as mulle-
res teñen, polo menos en aparencia, unha situación de
igualdade. E é que cando falamos de igualdade é necesa-
rio diferenciar entre igualdade formal e igualdade real. Non
abonda con eliminar das leis as discriminacións por razón
do sexo, xa que as normas e os costumes seguen mar-
cando as pautas sociais que manteñen as diferenzas.

Para explicarmos o sistema sexo-xénero imos analizar os
roles e estereotipos de xénero, os espazos público e pri-
vado  ademais do androcentrismo. Tamén  imos analizar o
sexismo na linguaxe e as relacións entre xénero e cultura.
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Historia do feminismo

Situación 
das mulleres

no mundo

I



As mulleres sofren unhas condicións de subordinación que,
se ben son diferentes en función do lugar de nacemento, a
clase social de pertenza ou a cor da pel, son similares polo
feito de que en todas as culturas teñen, en relación cos
homes, unhas condicións de vida peores, menos posibilida-
des de accederen –e controlaren– os recursos e participaren
na toma de decisións. Tanto desde os organismos internacio-
nais como desde as organizacións sociais púxose de mani-
festo esta situación e considérase unha necesidade lograr a
igualdade de dereitos e oportunidades.

Palabras clave:
Dereitos das mulleres, desigualdade, feminización da
pobreza, diversidade, cambio, empoderamento.

«Os dereitos das mulleres son responsabi-
lidade de toda a humanidade». Esta foi a
mensaxe do ex secretario xeral das Nacións
Unidas, Kofi Annan, co gallo do Día Inter-
nacional da Muller, o 8 de marzo. Nas últimas

décadas podemos dicir que en moitos países
se evolucionou  positivamente no que a derei-
tos das mulleres se refire, pero isto non
quere dicir que a situación de desigualdade
desaparecese. As mulleres seguen sen
poder exercer os seus dereitos: sen ter
acceso e control dos recursos, servizos e
oportunidades en condicións de igualda-

de; sofren peores condicións de traballo,
non gozan de autonomía na toma de deci-
sións sobre as súas propias vidas, teñen
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impedimentos para accederen a postos de responsabilida-
de, son minoría nos parlamentos de todos os países e, en
xeral, teñen unhas condicións de vida peores que os
homes. 

Vivimos nun mundo caracterizado pola desigualdade por
motivo de estatus social, de relixión, de etnia, de idade, de
orientación sexual e, por suposto, de sexo. O Banco Mun-
dial, na conferencia celebrada en Berlín o 27 de febreiro de
2007, sinalaba que as mulleres e as nenas viven hoxe
mellor que as súas avoas pero que, a pesar dos logros aca-
dados, seguen estando á zaga desde o punto de vista eco-
nómico. 

Segundo UNIFEM, a pobreza é un obstáculo para que as
mulleres accedan á educación, ao fortalecemento econó-
mico e á participación política. Erradicar a pobreza extrema
e a fame é o primeiro dos Obxectivos de  Desen-
volvemento do Milenio (ODM), aprobados na Asemblea
Xeral de Nacións Unidas no ano 2000. O terceiro destes
obxectivos fai referencia a lograr o empoderamento e
autonomía das mulleres como fin e medio para alcanzar o
desenvolvemento humano sustentable. 

A discriminación de xénero comeza cedo. En Asia hai una
cifra desproporcionada de nacementos de varóns e unha
presenza esaxerada de nenos menores de cinco anos,
sobre todo, en China e na India, o que suxire a existencia de
feticidios e infanticidios selectivos por xénero nos dous paí-
ses máis poboados do mundo. Calcúlase que  máis de
medio millón de mulleres –unha muller por minuto, aproxi-
madamente– morren ao ano como resultado das complica-
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cións durante o embarazo ou o parto. Máis do 90% das mor-
tes prodúcense en África e Asia1.

O século pasado foi o máis violento da historia e a maior
parte desa violencia foi exercida contra as mulleres, tanto en
tempo de guerra como de paz. Utilízase para controlar ás
mulleres  e toma moitas formas, desde a violación e o asa-
sinato, ata a mutilación xenital feminina2.  

A saúde das mulleres e os homes é diferente como conse-
cuencia das diferenzas biolóxicas, pero tamén é o resultado
dos condicionantes de xénero.

Segundo a OMS, a saúde é un estado completo de benes-
tar físico, mental e social, e non só a ausencia de afeccións
ou de enfermidades. As desigualdades en materia de saúde
maniféstanse tanto na enfermidade como na maneira de
percibila. 

As mulleres e as nenas son máis vulnerables ao seren as
encargadas do coidado das persoas enfermas, ao tempo
que os coidados que reciben son, en moitos casos, peores
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dos que reciben os homes. Se ben é certo que as mulleres
viven máis anos que os homes, a súa saúde é peor. Como
mencionamos con anterioridade, isto débese aos condicio-
nantes de xénero.

Vexamos algúns datos:

En España o 74,1% dos homes considera a súa
saúde «boa ou moi boa», mentres que esta per-
cepción se reduce ao 63,6 % nas españolas. A
depresión, a ansiedade e outros trastornos men-
tais aféctanlles ao 20 % das mulleres e ao 8%
dos varóns. 

Enquisa Nacional de Saúde, 2006.

«Se se pode dicir que no ano 2020 o número de
mortes (causadas polo VIH/SIDA) en África se
achegará ao número de mortes, civís e militares
sumadas, das dúas guerras mundiais do século
XX, entón debería dicirse tamén que unha gran
maioría desas mortes serán de mulleres e nenas.
O custo en mulleres e nenas vai máis aló do ima-
xinable, presenta a África e ao mundo un desafío
práctico e moral que coloca o xénero no centro da
condición humana».

STEPHEN LEWIS: enviado do secretario xeral de Nacións 
Unidaspara África en temas relacionados co VIH/SIDA.
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1 Estado Mundial de la Infancia 2007. La Mujer y la infancia. El doble divi-
dendo de la Igualdad de género. UNICEF, pag 5.
2 Van der Gaag, Nikki: En lucha. Las mujeres y sus derechos. Dossieres
para entender el mundo. Intermón Oxfam. 2005. Pag 135.



A fenda que separa os homes das mulleres atrapadas no ciclo
da pobreza seguiu ampliándose no último decenio, fenómeno
que deu en coñecerse como «a feminización da pobreza»: de
1.500 millóns de persoas que viven cun dólar ou menos ao
día, a maioría son mulleres. Ademais, a pobreza insire as
mulleres en múltiples estratos de discriminación e difi-
culta as súas capacidades para reclamar os seus dereitos.

A maior vulnerabilidade das mulleres aos procesos de
empobrecemento vén determinada polas condicións pre-
carias nas que acceden ao mercado de traballo, a súa
extensa dedicación a tarefas non remuneradas, os seus
déficits de alimentación, educación e atención sanitaria, e
tamén o seu menor acceso e goce de bens e dereitos eco-
nómicos, sociais e culturais en comparanza cos homes3.

Vexamos algúns exemplos4:

O 70 % das persoas que viven na pobreza son
mulleres.
Morren 500 mil mulleres cada ano por complica-
cións relacionadas co embarazo.
As mulleres representan dous terzos das perso-
as adultas analfabetas do mundo.
Unha de cada tres mulleres do mundo sofre
algún tipo de violencia ao longo da súa vida.
En 2006 a diferenza salarial entre homes e
mulleres nalgúns países foi de entre o 30% e o
40%.
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3 MURGUIALDAY, Clara: Feminización de la pobreza. Diccionario
Hegoa. http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/99
4 ANTOLÍN VILLOTA, Luisa: Informe de análisis de contexto para
el diagnóstico del convenio AECI. «La mujer, factor clave para el
desarrollo» (2006).
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As mulleres dos países empobrecidos non posú-
en nin o 2 % da terra cultivable, pero producen o
70 % dos alimentos. 
Unha nai angolana ten 16 veces máis probabili-
dades que unha muller europea de morrer no
embarazo ou durante o parto.
En España, a taxa de desemprego feminino foi
do 11,4 %  fronte ao 6,1 %  masculino5.

Cando falamos da situación das mulleres en xeral debemos
matizar porque, se ben é certo que como consecuencia
dos condicionantes de xénero sofren discriminacións e en
moitos casos marxinalidade, son as mulleres dos países
empobrecidos as que teñen unhas condicións de vida máis
desfavorables. Non obstante, a diversidade existente des-
mitifica a idea de que as mulleres forman un colectivo
homoxéneo. Non só existen diferenzas entre países, senón
entre rexións de cada país: os condicionantes de xénero
son moi diferentes en función do país e a cultura de orixe,
a clase social ou o lugar de residencia.

A persistente e crecente carga da pobreza que lles afecta ás
mulleres é a primeira das doce esferas de especial preocu-
pación que se trataron na IV Conferencia Mundial de
Nacións Unidas sobre a Muller, celebrada en Beijing en
1995. Promover o cumprimento das principais conclusións
e estratexias de traballo desta conferencia, contidas na
Plataforma de Acción de Beijing6, é o eixo central da cam-
paña na que se sitúan estes materiais.
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5 Instituto Nacional de Estadística (INE), España, 2006.
6 A Plataforma de Acción de Beijing é o documento máis complexo produ-
cido por unha conferencia de Nacións Unidas en relación aos dereitos das
mulleres, xa que incorpora o logrado en conferencias e tratados anterio-
res, como a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, a Convención
sobre a eliminación de todas as formas de discriminación contra a muller
(1979) e a Declaración de DDHH de Viena (1993).
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A feminización da pobreza foi unha constante ao longo da
historia que permaneceu oculta. As mulleres non só sopor-
tan unha carga desproporcionada da pobreza mundial,
senón que nalgúns casos esta fenda foi aumentada pola glo-
balización, xa que as mulleres perden unha proporción moi
superior de emprego, prestacións e dereitos laborais7.

A OIT advirte: «A pesar dos progresos, aínda hai
demasiadas mulleres atrapadas en traballos mal
retribuídos, con frecuencia na economía informal
sen protección legal suficiente, con pouca ou
ningunha protección social, e cun alto grao de
inseguridade»8.

Aínda que nunca houbo tantas mulleres no mercado labo-
ral, as desigualdades con respecto aos homes persisten e
as diferenzas son moi acusadas en función das rexións.
Segundo datos da Organización Internacional do Traballo
(OIT), a expansión da economía mundial desentendeuse
das mulleres9. 

A taxa de desemprego das mulleres segue
sendo superior á dos homes. No 2006 as mulle-
res en todos os países tiñan maiores probabilida-
des de estaren desempregadas que os homes.
No mesmo ano había 81,8 millóns de mulleres
sen emprego, a pesar de que querían traballar.
Este número aumentou nun 22,7% con respec-
to á década anterior.

Fuente: OIT. Tendencias mundiais de desemprego nas mulleres.
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Segundo María Ángeles Duran10, o traballo non remunera-
do, incluído o voluntariado, supón en España o 60,71% do
PIB. Ao redor do  80% dese traballo fano as mulleres. A
atención ás persoas dependentes sempre a realizaron as
mulleres, coa introdución dunha variante nos últimos anos:
as mulleres inmigrantes, maioritariamente, desempeñan
estes labores de coidado, ao mesmo tempo que outras
mulleres da súa familia coidan dos seus propios fillos e
fillas, continuando así a cadea do coidado feminino. 

Isto condúcenos a falar da división sexual do traballo que,
en palabras de Ana Amorós, é o reparto social das tarefas
en función do sexo que se traduce na inmensa maioría das
sociedades nunha xerarquización en canto á valoración
social e económica outorgada ás funcións que homes e
mulleres desempeñan. Esta valoración realízase en prexu-
ízo das mulleres e tradúcese nunha desigualdade entre
ambos os sexos11.
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Podemos preguntarnos que pasaría se:

Calquera día se lles estragase o espertador ao

soar a todas as mulleres inmigrantes? 

Se todas as avoas se declarasen en folga?

7 www.unifem.org/gender_issues/women_poverty_economics/at_a_
glance.php?lang=spn
8 La Igualdad en el trabajo, afrontar los retos que se plantean. OIT, 2007.
9 http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=40318
10 DURAN, María Ángeles: La contribución del trabajo no remunerado a
la economía española. Instituto de la Mujer, Madrid, 2002. 
11 AMORÓS, Ana: «División sexual del trabajo». En 10 palabras sobre mujer.
Coordinado por Celia Amorós. Verbo Divino, Navarra, 1995. 4ª Edición, pag
258.



Tamén no que se refire á educación segue habendo gran-
des desigualdades: con moi poucas excepcións, no
mundo en desenvolvemento as nenas teñen menos posi-
bilidades que os nenos de asistir a clase.

Unhas estimacións recentes de UNICEF indican que a
media de nenas que acoden á escola secundaria nos paí-
ses en desenvolvemento é só do 43%. Son moitas as
razóns polas que as nenas non acoden á escola ou que a
abandonan cando chegan a puberdade: a imposición das
tarefas domésticas e do coidado das persoas maiores, e
mesmo das/os irmás/áns pequenas/os; a falta de sanea-
mento na escola, a escaseza de referentes femininos, o
matrimonio infantil, a maternidade temperá ou a fustriga-
ción sexual e a violencia, entre outras12.

Que se distribúa de forma máis igualitaria a educación,
como dereito humano universal, converteuse nunha das
estratexias fundamentais para «aliviar a pobreza». Univer-
salizar a educación primaria e promover a igualdade entre
os xéneros son os dous obxectivos relativos á educación
contados na Declaración dos Obxectivos de Desenvolve-
mento do Milenio13. Igualmente, na Plataforma de Acción
de Beijing, a promoción do dereito á educación das nenas
e mulleres xoga un papel fundamental.
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12 Estado Mundial de la Infancia 2007. La
Mujer y la infancia. El doble dividendo de
la Igualdad de género. UNICEF. Pag 4.
13 Os dous obxectivos de educación
incluídos nos ODM: universalizar a edu-
cación primaria (catro anos de escolari-
zación) e promover a igualdade entre o
xéneros (matrícula e culminación da
escola primaria), son moito máis res-
trinxidos que os acordados unha déca-
da antes na iniciativa da ONU; Educa-
ción para Todos.
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No que se refire á presenza das mulleres na toma de deci-
sións a proporción é aínda
moi baixa. Aínda
que nas últimas
décadas se produ-
ciron cambios im-
portantes e o nú-
mero de mulleres é
considerablemente
maior, as diferenzas
entre mulleres e
homes seguen a ser
importantes.
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Segundo o último informe

da ONU, hai 77 millóns de nenas e

nenos en idade escolar que non van á

escola, dos cales dous terzos son nenas. 

China ten 55 millóns de mulleres analfabetas,

segundo sinala Zhao Shaohua, vicepresi-

denta da Federación Nacional de

Mulleres de China.

Sa

bía
s que:

Dereito a participar na toma
de decisións políticas

No ano 2006, hai 7 mulleres

xefas de Estado no mundo:

Michelle Bachelet en Chile

Ellen Jonson-Sirleaf en Liberia

Mary Mcaleese en Irlanda

Vaira Vike-Freiberga en

Letonia 

Tarja K. Jalonen en Finlandia

Gloria Macapagal en Filipinas

Angela Merkel en Alemaña



Así mesmo, as mulleres de todo o mundo están acadando
maior representación en institucións políticas, económicas,
culturais… ademais de estar ocupando o espazo público.
Segundo o Instituto de Investigacións e Capacitación de
Nacións Unidas para as Mulleres (INSTRAW), as mulleres
lograron 16 % de representación parlamentaria. A pesar de
que este dato representa un logro moi relativo, o certo é que
é un gran paso que está permitindo visibilizar as mulleres

nunha esfera que ata o de agora lles estaba vedada.
Ademais, existen datos moi significativos dos cam-

bios que se están a producir nalgúns países e que
permiten sermos optimistas:

Ruanda 48% 
Suecia 45,3%
Costa Rica 38,6 %
España 36%
México 22,6 %
Mauritania 17,9%
Media de Asia 16,1%

Moitas organizacións de mulleres están loitando polos seus
dereitos, reivindicando o respecto ás súas diferenzas étni-
cas e unha forma de organización diferente. O respecto
pola diversidade debe ser un punto de apoio para que as
mulleres de diferentes culturas poidan traballar xuntas na
defensa dos seus intereses. Movementos de mulleres de
todos os continentes traballan pola emancipación e o
empoderamento das mulleres; só así as mulleres poderán
tomar decisións sobre as súas vidas, ter autonomía e des-
envolver as súas capacidades. 
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Empoderamento
O proceso polo que as persoas, as organizacións

ou os grupos carentes de poder toman consciencia

das dinámicas do poder que operan no seu contexto

vital, desenvolven as habilidades e a capacidade para aca-

daren un control razoable sobre as súas vidas, exercitan

ese control sen infrinxiren os dereitos doutros e apoian o

empoderamento doutras na comunidade 

Mc Whirter, 1991.

En todos os países as mulleres son unha forza importante
de cambio e desenvolvemento, tanto económico como polí-
tico e cultural. As mulleres contribúen ao desenvolvemento
económico dos países tamén a través da emigración. Se
tomamos como exemplo a inmigración a España, son elas
as que maioritariamente emigran e as que envían máis car-
tos aos seus países de orixe para manter as súas fillas, fillos
e outros membros da familia. 

As mulleres traballaron sempre pola súa emancipación, ben
sexa como movementos organizados ou a título individual.
Os movementos organizados de mulleres en occidente
teñen varios séculos de historia; os movementos feministas
loitaron por acadar a igualdade de dereitos. En África, Asia,
América Latina e o Caribe as mulleres estanse a organizar
para loitar por unhas sociedades máis xustas, ás veces pola
supervivencia, pero sinalan a necesidade de redefinir o femi-
nismo para facelo máis inclusivo. A maneira como  evolucio-
naron as organizacións de mulleres na defensa dos seus
intereses será o tema que veremos a continuación.
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1) AMARTYA SEN
(Premio Nóbel de Economía), no libro La Mujer Ausente di
que «faltan máis de 100 millóns de mulleres». 

• Lendo o texto do capítulo I, que facto-
res cres que aumentan a mortaldade
das nenas e mulleres?

• Observa na táboa14 o número de
homes por cada 100 mulleres. Onde
están esas mulleres «que faltan»?

• Convidámoste a ler dous artigos que
nos amosan os factores económicos,
sociais e culturais que inflúen na
ausencia das mulleres:

• «Faltan más de 100 millones de muje-
res15» no libro La Mujer Ausente.

• «Infanticidio en la India. Morir por
nacer niña»: 

2) TOMAR CONSCIENCIA

Se queres achegarte á pobreza, a migración, as enfermidades e crises esqueci-
das cunha visión de xénero, podes ver Invisibles –serie de documentais produ-
cidos por Bardem (2007) en colaboración con Médicos Sin Fronteras16– que nos
amosan a loita persoal e colectiva das mulleres no mundo. 

22

Unha visión de Xénero... é de xustiza

Actividades

¿
?

GRUPOS 
DE IDADE

HOMES POR CADA
100 MULLERES

TOTAL 101,4

0 - 9 106,5

10 - 19 106,0

20 - 29 104,4

30 - 39 103,8

40 - 49 100,9

50 - 59 97,6

60 - 69 92,3

70 - 79 80,2

80 + 56,3

14 Gráfico elaborado polo U.S. Census Bureau.
15 SEN, Amartya (1991): «Faltan más de 100 millones de mujeres» en La mujer ausente.
Derechos humanos en el mundo. Chile: Isis Internacional, Ediciones de las mujeres, nº 15. 1996.
16 Aínda que Invisibles inclúe cinco documentais seleccionamos os que consideramos
máis apropiados para este tema.



«CARTAS A NORA» (Isabel Coixet). Trata sobre a enfermidade de
Chagas a través da vida de Nora, unha muller boliviana que vive
en España.

• Que orixina a enfermidade de Chagas? Quen son máis vulne-
rables a ela? Que dificultades ten Nora por ser muller? E por
se inmigrante? Que empregos ten? A quen coida Nora? Que
sente?

«CRÍMENES INVISIBLES» (Wim Wenders). Amosa a violencia
sexual que sofren as mulleres e nenas no Congo.

• Como condiciona a súa vida a violencia? Que pensan as mulle-
res despois da agresión? Que supón para elas que maten os
seus homes? Cal é a súa loita por sobrevivir? Por que ocorren
estas agresións? Por que non as vemos? Que che transmiten
as mulleres?

«BUENAS NOCHES, OUMA» (Fernando León). Trata o tema das
e dos menores de Uganda, que se desprazan quilómetros cada
noite na procura dun teito.

• De que foxen? Sabías que hai «menores soldado» que son
nenas? Por que é importante visibilizalas? Que lles pasa che-
gada a noite? Que fan para saíren adiante? Que lle pide a
nena ao mundo?

«LA VOZ DE LAS PIEDRAS» (Javier Corcuera). Amosa a situación
dos desprazados internos no conflito armado en Colombia. 

• Como participan as mulleres na vida comunitaria e política?
Que papeis desempeñan? Como viven o retorno? Que fortale-
zas teñen? Que soñan?
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¿
?

Situación das mulleres no mundo
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SE QUERES ACTUAR:

• Móvete pola igualdade de xustiza en www.mueveteporlaigual-
dad.org

• Para parar a chagas visita a páxina de Médicos Sin Fronteras:
www.msf.es

• Traballan para erradicaren a violencia, Mujeres en Zona de
Conflicto. (www.mzc.org.es)

• Achégate ao traballo que realiza La Coalición Española para
Acabar con la Utilización de Niños y Niñas Soldados.
(www.menoressoldado.org)  

• Involúcrate con Amnistía Internacional (www.es.amnesty.org) e
o Servicio Jesuita Refugiados (www.sjrmecuador.org.ec) 

Unha visión de Xénero... é de xustiza
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A loita das mulleres pola igualdade ten varios séculos de
historia. A marxinación que sofren na vida social e política
propiciou que se organizasen en defensa dunha sociedade
que recoñecese que mulleres e homes teñen os mesmos
dereitos. O movemento feminista protagonizou estas rei-
vindicacións das mulleres, xa sexa para conseguir o derei-
to ao voto ou para que se visibilicen as achegas feitas
polas mulleres. A igualdade legal foi conquistada en moi-
tos países, pero aínda queda moito por camiño por perco-
rrer para que subordinación das mulleres desapareza. Niso
traballa o feminismo.

Palabras clave: 
Feminismo, Seneca Falls, sufraxio feminino, El se-
gundo sexo, patriarcado, esencia feminina, novos
retos.

Podémonos preguntar se ten sentido falar de feminismo
hoxe, cando parece que as mulleres en gran parte do mundo
conseguiron unha situación de igualdade; cando legalmente
teñen os mesmos dereitos que os homes, así como acceso
á educación e ao emprego. Non obstante, o movemento
feminista e as organizacións de mulleres en xeral demostra-
ron que aínda hai moitos aspectos nos que as mulleres
sofren situacións de discriminación. As diferentes teorías
feministas poñen de manifesto que son moitos os proble-
mas que teñen as mulleres e que, polo tanto, é necesario
seguir loitando. Veremos que hai diferentes maneiras de
encarar os problemas que aínda existen.
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Resumo

*
Por que falamos do feminismo?



Unha corrente crítica de pensamento social e
político, que trata de superar a situación de sub-
ordinación e sometemento das mulleres e que
propón un novo modelo de sociedade baseado
na igualdade real entre homes e mulleres.

As primeiras manifestacións como proposta política xor-
den no século XVIII. Coa Ilustración as mulleres tiveron
gran protagonismo nos movementos revolucionarios, pero
quedaron fóra deles cando os homes acadaron os dereitos
civís e políticos. A igualdade dos sexos era negada, consi-
derábase que as mulleres eran seres carentes de razón.
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Pero, que é o feminismo?
Como comezou todo?



A Querela das Mulleres foi un movemento filosófico e litera-
rio que se desenvolveu en Europa na Idade Media ata o
século XVIII, no que mulleres e homes debatían a suposta
«inferioridade natural» das mulleres e a «superioridade natu-
ral» dos homes. Non obstante, xa en séculos anteriores
podemos encontrar pensadoras e pensadores que defen-
den a igualdade das mulleres.

A mediados do século XIV interveu no debate Christine de
Pisan dando un enfoque que hoxe chamariamos feminista.
No libro La ciudad de las damas (1405) figuras alegóricas
como a Razón, a Rectitude e  a Xustiza refutaban os argu-
mentos misóxinos que defendían a inferioridade das mulle-
res.

«Eu, que nacín muller, púxenme a examinar o
meu carácter e a miña conduta e tamén a dou-
tras moitas mulleres que tiven ocasión de fre-
cuentar (…)  Propúxenme decidir, en conscien-
cia, se o testemuño reunido por tantos varóns
ilustres  podía estar equivocado. Pero, por máis
que tentaba volver sobre iso (…) non podía
entender nin admitir como ben fundado o xuízo
dos homes sobre a natureza e a conduta das
mulleres».

Christine de Pisan: La Ciudad de las Damas.

Poullain de la Barre, na súa obra A igualdade dos sexos
(1673) pretende demostrar a igualdade natural entre
varóns e mulleres por riba dos costumes e os prexuízos
vixentes na sociedade. Quere demostrar como se pode
combater a desigualdade sexual a través da educación.
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O lema da Revolución Francesa «Liberdade, igualdade, fra-
ternidade» non incluía as mulleres, que non só foron exclu-
ídas, senón que viron recortados os seus dereitos. Os clu-
bes de mulleres  –nos que as mulleres debatían sobre as
ideas da revolución– foron pechados e prohibiuse explici-
tamente a súa presenza en calquera tipo de actividade
política. As que se pronunciaran politicamente, fose cal
fose a súa adscrición ideolóxica, compartiron o mesmo
final que Olympe: a guillotina ou o exilio.

É o caso de Mary Wollstonecraft, que escribiu Vindicación
dos dereitos da muller (1792), onde argumenta sobre a
igualdade da «especie» e reclama a cidadanía para as
mulleres. O texto pódese considerar como un dos funda-
cionais do feminismo a partir do cal este se desvincula da
Ilustración.
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En 1791 Olympe de Gou-

ges escribiu a Declaración dos

dereitos da muller e a cidadá, tomando

como modelo a Declaración de dereitos 

do home e do cidadán (1789). 

Escribiu unha brillante alegación a favor 

das reivindicacións das mulleres que 

non foran incluídas na anterior. 

Morreu guillotinada por iso

en 1793.

Sa
bía

s que:



No século XIX a loita das mulleres céntrase en conseguir o
voto. Comeza o feminismo como movemento organizado.
No Congreso antiescravista, realizado en Londres en 1840,
púxose de manifesto que a participación das mulleres se
limitaba á recollida de sinaturas, pois non se aceptou que
fosen delegadas. 

En 1848 ao redor de setenta mulleres e trinta varóns, lide-
radas por Elizabeth Cady Stanton e Lucretia Mott, reúnen-
se en Seneca Falls (Nova York), na primeira convención
sobre os dereitos da muller, para estudaren as condicións e
dereitos sociais, civís e relixiosos. Tivo como resultado a
declaración de Seneca Falls ou Declaración dos sentimen-
tos. Neste documento podemos atopar dous apartados: por
un lado a esixencia dunha cidadanía civil e, polo outro, os
principios que deberían modificar os costumes e a moral.

A lei situaba as mulleres nunha posición inferior á do
home, o que era contrario ao gran precepto da natureza «a
muller é igual ao home». A declaración de Seneca Falls
enfrontábase ás restricións políticas: non poder votar, nin
presentarse ás eleccións, nin ocupar cargos públicos, nin
afiliarse a organizacións políticas ou asistir a reunións polí-
ticas. Ía tamén contra as restricións económicas: a prohi-
bición de ter propiedades –os bens éranlles transferidos ao
marido– a prohibición de dedicarse ao comercio, ter nego-
cios propios ou abrir contas correntes.
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O movemento sufraxista

Por que se fala de sufraxio universal

se só pode votar a metade da pobo-

ación, os homes? © INTERED



En Gran Bretaña o movemento sufraxista logrou que en
1866 se presentase ao Parlamento unha petición que esixía
a reforma do sufraxio. Esta petición foi presentada por J. S.
Mill, e ao ser rexeitada créase a «Sociedade Nacional pro
Sufraxio da Muller» (1867). John Stuart Mill e Harriet Taylor
son as figuras máis representativas do sufraxismo inglés. 

En A suxeición da muller (1869), obra da que pode consi-
derarse coautora Harriet Taylor, atacan con dureza a situación
de escravitude legal e a opresión moral na que vivían as
mulleres. Ambos formulan a idea de que mentres non haxa
un número suficiente de homes que estean de acordo coa
igualdade, non haberá grandes avances. Por iso dedican
parte do seu libro a convencer os homes de que teñen que
apoiar a igualdade entre mulleres e homes. Critican que as
mulleres son educadas para seren escravas sexuais e
domésticas.

«O principio que regula as relacións actuais entre
os sexos, a subordinación legal dun sexo ao
outro é inxusta en si mesma e é actualmente un
dos principais obstáculos para o progreso da hu-
manidade».

J. Stuart Mill y H. Taylor: A suxeición da muller

Tanto en América como en Gran Bretaña a situación das
mulleres dentro do mundo obreiro foi peor: tiñan longas
xornadas laborais, o que implicaba que ademais de loitar
contra o patrón económico debían loitar contra o domés-
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O feminismo socialista e o logro do sufraxio 
femenino



tico, isto é, soportar unha xornada dobre, dentro e fóra
da casa. A pesar de realizaren traballo asalariado, ás
mulleres non se lles permitía sindicarse.

Na década de 1870 creáronse os primeiros sindicatos
femininos. Emma Paterson creou a «Liga protectora e
previsora da muller» (1874). En Gran Bretaña, estes sin-
dicatos opuxéronse á redución da xornada laboral das
mulleres, que propoñían os sindicatos masculinos, que
pensaban limitar a presenza das mulleres no mercado
laboral. Os sindicatos femininos, creados por feministas
de clase media, resultaron inoperantes para as mulleres
de clase obreira que dirixiron as súas olladas cara ao
socialismo.

Unha figura destacada nesta época foi
Flora Tristán (1803-1844). A súa
«Unión obreira» (1843) ten por
obxecto mellorar a situación de
miseria e ignorancia dos traballado-
res e as traballadoras. Diríxelles o
seu discurso ás mulleres do
pobo e ás obreiras. Para ela, a
situación de marxinación que
sofren é consecuencia do prin-
cipio que afirma a superioridade
dos homes. Considera que edu-

car ben as mulleres supón a
mellora intelectual e moral da

clase obreira.

Ao estalar a Primeira Guerra Mundial o movemento sufra-
xista cesou as súas actividades e as mulleres dedicáronse
a soster a economía fabril, industria bélica e gran parte da
administración pública. É ao remate da guerra cando as bri-
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tánicas conseguiron o voto, aínda que con restricións, xa
que en 1917 a Cámara dos Comúns aprobou o voto para
as mulleres maiores de 30 anos. Nos Estados Unidos o
movemento sufraxista radicalizou as súas posicións, orga-
nizaron desfiles para loitar polo voto feminino no ámbito
federal e estado por estado. Creouse un partido político:
«Partido Nacional da Muller». En 1917 unha muller sería eli-
xida congresista en Montana.

As mulleres conquistan o voto na maioría dos paí-
ses, pero non sempre poden exercer este dereito
libremente nin nas mesmas condicións que os
homes.  

A exipcia Huda Sha’ raoui fixo ver a outras nacións árabes
que acababan de adquirir a súa independencia, a pertinen-
cia do sufraxio feminino e da participación política das
mulleres. Esta loitadora, que foi creadora da Unión Femi-
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Clara Campoamor
defendeu o dereito ao voto da

muller en España. Coa proclamación 

da Segunda República, as mulleres podían

ser elixidas pero non tiñan dereito ao voto.

Dúas mulleres foron elixidas: Clara Campoamor e

Victoria Kent. Foi a primeira delas a que logrou

que finalmente figurase o seguinte texto no art.

36 da Constitución: «Los ciudadanos de uno

y otro sexo mayores de 23 años, tendrán

los mismos derechos electorales,

conforme determinen

las leyes».

Sa

bía
s que:



nista Exipcia, quitou o veo para manifestarse, xunto coas
súas seguidoras, contra os británicos e esixiu a aprobación
dunha lei que determinase como idade mínima os deza-
seis anos para contraer matrimonio. As turcas poden votar
desde 1921. Trece mulleres foran elixidas para o
Parlamento en 1935.

Por outra banda, sorprende que nalgúns países occidentais
ata datas recentes non existise sufraxio feminino, cando
había décadas ou mesmo séculos que os homes podían
votar. Vexamos algúns exemplos: 

Hai moitas mulleres que non nacen civilmente. É importan-
te tamén salientar que o dereito das mulleres a votar segue
estando condicionado, entre outros motivos, por non teren
documentación. O nacemento de moitas mulleres non está
rexistrado, de maneira que non teñen documento de identi-
dade e, polo tanto, tampouco poden exercer numerosos
dereitos civís e políticos. Millóns de mulleres de África e
Asia, así como indíxenas de Latinoamérica, que «non exis-
ten» para os rexistros, tampouco poden votar.
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17 Desde 1920 podían votar as mulleres, pero só as de pel branca.
18 Desde 1930 podían votar as mulleres de pel branca.
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SUFRAXIO FEMENINO

Nova Celandia 1893

España 1931

Turquía 1934

Pakistán 1954

Estados Unidos 196517

Suiza 1971

Sudáfrica 199418



BOLIVIA
O dereito ao voto institúese coa creación da

República en 1825 para cidadáns que saiban ler e

escribir, que sexan maiores de 20 anos e cumpran

outras condicións. Por este motivo, os indíxenas en xeral

e as mulleres en particular –só a principios do século XX

comeza a ampliarse a educación para os indíxenas–

quedan excluídos deste dereito. En 1952 establécese o

voto universal, co que se democratiza este dereito. Non

obstante, a posibilidade de exercer este dereito limítase

novamente pola tenencia de documentos de identidade.

Unha vez máis as mulleres indíxenas quedan marxina-

das. A finais da década dos 90 e principios do ano 2000

realízanse campañas de documentación que amplían a

participación cidadá.

O período de entreguerras foi negativo para o movemento
feminista. Adoptáronse posicións máis conservadoras que,
centrándose na loita polos proble-
mas, esqueceron en certa ma-
neira as reivindicacións de
igualdade. Tras a Segunda Gue-
rra Mundial, os gobernos tive-
ron como obxecto afastaren as
mulleres dos empregos obtidos
durante o período bélico e que
estas volvesen a ocupar o posto
que lles correspondía: a casa.
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Neste contexto Simone de Beauvoir escribe
unha obra fundamental para o feminismo O se-
gundo sexo (1949). Nel a autora estuda a condi-
ción da muller nas sociedades occidentais desde
a perspectiva da filosofía existencialista. A frase
«non se nace muller, chégase a ser» inicia unha
nova etapa do feminismo. É a primeira en con-
ceptualizar o xénero e en diferenciar o biolóxico
do cultural. O feminismo inicia unha nova etapa
na loita das mulleres pola emancipación.

Nos Estados Unidos a mediados do século XX o feminis-
mo organízase logo dun período de declive. O movemen-
to organizado de mulleres calla na NOW (Organización
Nacional de Mulleres, nas súas siglas en inglés) que conta
entre as súas fundadoras con Betty Friedan. O seu libro A
mística da feminidade (1963) terá grande influencia den-
tro do feminismo. A autora é psicóloga social e analiza
desde esta perspectiva a situación de dominación na que
vivían as mulleres estadounidenses. Estas permanecían
recluídas na casa, reducindo o seu papel a seren esposas
e nais. O dereito ao voto xa se conseguira, aínda que cóm-
pre non esquecermos que só podían votar as mulleres de
pel branca.

Considera que a identidade das mulleres está limitada a
seren amas de casa, esposas, nais. Esta identidade non foi
elixida por elas, senón que lles foi imposta por outros.
Encontrou que as mulleres sufrían problemas psicolóxicos
con patoloxías autodestrutivas como consecuencia de non
desenvolveren nin as súas potencialidades nin as súas
aspiracións. Chamouno «o problema que non ten nome»,
xa que consideraba que as mulleres sabían que estaban
insatisfeitas, pero descoñecían a causa. Friedan sinala a
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mesma natureza feminina como a causa
deste malestar. O problema que non ten
nome non era un problema de razas, cla-
ses ou culturas, e tampouco tiña que ver
coa formación das mulleres, pero era un
problema que lles afectaba a todas as
mulleres. 

Nos anos 70 comeza a utilizarse o termo
xénero para diferenciar as características
biolóxicas das culturais. O concepto de
xénero, o modo no que condiciona a vida
de todas as persoas e o seu desenvolve-
mento na teoría feminista, ímolo ver no
seguinte tema.

O feminismo radical ten como fondo a guerra do Vietnam,
a mensaxe é que o sistema está en crise. A idea é con-
ceptualizar as mulleres como clase universal dobremente
oprimida, polo capitalismo e polo patriarcado, polo que a
súa loita debe organizarse sen homes. 

Pon o énfase nas características femininas. Na década dos
70 algunhas feministas americanas, descontentas pola
falta de resposta ás reivindicacións das mulleres, reformú-
lanse como se estaban levando a cabo as devanditas rei-
vindicacións. Consideran que a causa da opresión das
mulleres é o patriarcado. Kate Millett, Política sexual
(1969), e Shulamith Firestone, Dialéctica do sexo
(1970), son dúas autoras que representan esta corrente
feminista.

37
Historia do feminismo

Feminismo radical

©
 E

N
TR

EC
U
LT

U
R

A
S



PATRIARCADO
«É un orde social xenérico de poder, baseado nun

modo de dominación que ten como paradigma ao

home. Este orde asegura a supremacía dos homes e

do masculino sobre a interiorización previa das mulleres

e do feminino. É así mesmo un orde de dominio duns

homes sobre outros e de alleamento entre as mulleres».

Marcela Lagarde: Género y feminismo, Desarrollo humano y democracia.

A antropoloxía defíneo como un sistema de organización

social no que os postos claves do poder  (político, eco-

nómico, relixioso e militar) están, exclusiva ou maiorita-

riamente, en mans dos homes.

Para Katte Millett o patriarcado é o sistema de
dominación sobre o que se asentan todas as de-
mais dominacións: de clase, raza, xeración.
Shulamith Firestone, de tradición marxista, consi-
dera que se debe ir á raíz mesma da opresión.
Entre as feministas radicais o tema da sexualidade
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En España ata 1975 as 

mulleres casadas non podían abrir una

conta corrente nun banco sen o consenti-

mento do seu marido, consideras que

isto é patriarcado?

Sa
bías

que:



será central. Consideran que os homes, todos os homes,
reciben beneficios económicos, sexuais e psicolóxicos do
sistema patriarcal. Unha achega importante do feminismo
radical foi a organización de grupos de autoconsciencia,
que tiñan como obxectivo espertar a conciencia das mulle-
res acerca da opresión que sufrían.

FEMINISMO RADICAL
Considera que é necesaria a transformación do

espazo privado, pois non abonda con gañar espa-

zo no público, ben sexa traballo, educación, dereitos

civís. Co lema «o persoal é político», quérese sinalar que

existe unha dimensión política na vida persoal. O femi-

nismo radical revolucionou a teoría política ao analizar

as relacións de poder que estruturan a familia e a sexua-

lidade.

«Temos dereito a esixir a  igualdade cando a des-
igualdade nos interioriza e temos o dereito a rei-
vindicar as diferenzas cando a igualdade nos
descaracteriza, nos oculta ou nos descoñece».

Declaración Redes Feministas de América Latina 

y el Caribe. CEPAL, Mexico 2004.
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Feminismo da diferenza e feminismo
da igualdade



Na segunda metade da década dos 70 xorde o chamado
«Feminismo da Diferenza Sexual» que ten como referentes
a Luce Irigaray, Hélène Cixous, Julia Kristeva e Carla Lonzi
e ten a súa orixe no feminismo radical estadounidense.
Este feminismo propón identificar e defender a identidade
propia das mulleres e tamén potenciar os valores femini-
nos explorando o inconsciente á marxe das estruturas
patriarcais, co obxectivo de crear sociedades máis próxi-
mas á esencia feminina. Na organización dominante do
coñecemento, as mulleres quedaron fóra; o que se coñe-
ce como feminino no patriarcado non sería o que as mulle-
res son ou foron, senón o que os homes, ou algúns
homes, construíron para elas. 

Consideran que os avances que indubidablemente logra-
ron as mulleres no que a dereitos se refire, non supuxo
melloras para liberdade feminina; xa que mentres sigan loi-
tando por alcanzar os mesmos dereitos que teñen os
homes, téndense a eliminar as diferenzas con eles e a
homoxeneizar as mulleres entre si.

O feminismo da diferencia sexual considera que loi-
tar pola igualdade cos homes anula a identidade
feminina, trátase de cambiar o modelo de referencia. 

O debate entre feminismo da igualdade e feminismo da
diferencia é antigo, pero actualmente é un tema que moi-
tas feministas se formulan. 

Falamos de feminismo da igualdade en referencia
aos movementos feministas que promoven e loitan
pola igualdade de dereitos e oportunidades entre
mulleres e homes.
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Vimos como o movemento feminista foi evolucionando ao
longo dos anos. Se a década dos 70 foi para o movemen-
to feminista un período de grandes mobilizacións, actual-
mente semella estar en crise. Nalgúns contextos, o termo
feminismo ten connotacións negativas.

Podémonos preguntar: é necesario hoxe o feminismo? É
evidente que si, que aínda queda moito camiño por andar
e que o movemento feminista ten capacidade para facer
fronte aos cambios sociais e os novos retos. Na era da
comunicación as mulleres crearon unha nova forma de
organización: o ciberfeminismo, que ten entre os seus
obxectivos a loita polo ciberespazo, o deseño industrial e
a educación.

«O ciberfeminismo é unha cooperación entre
muller, máquina e novas tecnoloxías. A relación
entre a tecnoloxía da información e a liberación
da muller vén de antigo».

Sadie Plant
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As mulleres teñen algo que dicir sobre a destrución masi-
va do planeta. É así como nace outra corrente feminista: o
ecofeminismo. As ecofeministas consideran que a destru-
ción da natureza está relacionada coa dominación que os
homes exercen nas sociedades patriarcais. Propoñen que

as mulleres alcanzarán a igualdade loitando pola salva-
ción do planeta e dos seres que nel habitan. 

O ecofeminismo considera que a destrución do
medio natural e dos seres que viven na terra
está intimamente relacionada co sistema patriar-
cal. Para Vandana Shiva19 existe unha conexión
entre a opresión das mulleres e da natureza por
parte do patriarcado.

«Se un se pregunta seriamente (como o fixen
eu moitas veces) por que unha feminista ame-
ricana ou francesa cre que non estou tan pre-
parada como ela para recoñecer os esquemas

da degradación patriarcal, descóbrese que isto a
coloca nunha posición de poder: ela é a líder e eu
a seguidora.

Ela que quere cambiar o sistema para que a situa-
ción da muller sexa máis igualitaria, malia isto retén
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19 Vandana Shiva Shiva é autora de varios ensaios e premio
Nobel da Paz en 1993.

Os movementos de mulleres do sur e o feminismo 
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o instinto distorsionador racista e imperialista dos
homes occidentais. Mesmo ante unha muller árabe
con cualificacións, coñecementos e experiencia
semellantes ás súas, ela reproduce inconsciente-
mente os esquemas colonias de supremacía».

Fátima Mernissi: El poder olvidado20

Ata aquí vimos falando da loita das mulleres centrándonos
no movemento feminista, pero non se pode esquecer que
houbo e hai outros movementos que, sen se definir como
tal, traballaron polos dereitos das mulleres. Así mesmo,
debemos ter en conta os novos movementos organizados
de mulleres que están desenvolvendo unha grande activi-
dade, mulleres africanas, latinoamericanas, contan con
redes organizadas para traballaren polos seus dereitos.

A Federación Nacional de Mujeres Campesinas
Bartolina Sisa (Bolivia)21, con representación no
ámbito nacional, formula como unha das reivindi-
cacións máis importantes o dereito das mulleres á
tenencia e titulación da terra sen discriminación
polo seu estado civil (tradicionalmente os títulos
de propiedade só se entregaban a viúvas e, no
caso das parellas, a nome do esposo), o dereito a
participaren nos procesos de saneamento, distri-
bución e administración da terra e o territorio.
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Federación Nacional 
de Mujeres Campe-
sinas Bartolina Sisa 

–Bolivia–

20 MERNISSI, Fátima: El poder olvidado. Ed Icaria, Madrid 2003.
21 Para máis información sobre as mulleres indíxenas de Bolivia, visita o
CIDEM, CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER- BOLI-
VIA, en www.cidem.org.bo



A Asociación para a Defensa dos Dereitos da
Muller (Burundi) ten como obxectivo social asegurar
os dereitos de todas as mulleres para que poidan
participar activamente en todos os aspectos da vida
e, máis globalmente, recuperar unha sociedade que
se encontra cada vez máis debilitada pola guerra
nos países dos Grandes Lagos. Dan prioridade á
educación como medio para loitar contra o  VIH/SIDA
e todas as formas de violencia.

Nalgúns casos defínense como feministas, pero noutros
prefiren que non ser identificadas como tal, polas connota-
cións negativas que o termo ten nos seus países. 

Foro Feminista Africano, celebrado en Accra,
Ghana (2006): adoptan unha Carta de Principios
Feministas, reafirman o seu compromiso para des-
mantelaren o patriarcado en todas as súas formas.
Din: identificámonos e definímonos como feminis-
tas porque celebramos as nosas identidades e
políticas feministas.

No Foro Internacional AWID22, lideresas indíxenas
de varios países expresaron o seu temor a seren
identificadas co feminismo xa que é visto como
negativo, porque se cre que queren superar os
homes. Recoñecen que o feminismo deulles voz
ás mulleres, pero prefiren priorizar o traballo en
organizacións mixtas de mulleres e homes. 
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22 Foro Internacional da Asociación polos Dereitos das Mulleres
e o Desenvolvemento. Para más información: www.awid.org



Wangari Muta Maathai (Kenya), premio Nobel da
Paz, creou o Movemento Cinto Verde (1977), que
pretende formar  grupos de mulleres que xestionen
sementes e planten árbores nas súas hortas.
Contribuíu a plantar 20 millóns de árbores en África.
Ao tempo que se sensibiliza á poboación da necesi-
dade de coidar o medio natural, proporciónalles ingre-
sos ás mulleres e devólvelles unha imaxe positiva
delas mesmas. 

Marcha Mundial das Mulleres23. Movemento com-
posto por grupos de mulleres de diferentes orixes
étnicas, culturas, relixións, clases, idades e orien-
tacións sexuais. Reivindican eliminar a pobreza do
mundo, redistribuír ás riquezas e erradicar a violen-
cia contra ás mulleres. 

Mulleres de Negro24. A súa historia non ten unha
estrutura lineal. Son mulleres que en diferentes
lugares saen dicir o que pensan. En 1988, en
Xerusalén, todos os venres mulleres vestidas de
negro protestan contra a ocupación. En 1990 na
Plaza de Belgrado reclaman a non violencia. En
1992 Mulleres de Negro de Venecia protestan con-
tra a guerra en Iugoslavia. En 1993 prodúcese o
primeiro encontro de grupos do estado español.
Mulleres de Negro contra a guerra están en moitos
lugares do mundo. 
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23 http://www.marchamundialdelasmujeres.org 
24 Más información en www.mujerpalabra.net/activismo/mdnmadrid/



Vemos que son moitos os movementos de mulleres que
en todas as partes do mundo se organizan baixo diferen-
tes lemas, declaradas feministas ou non, loitas por socie-
dades máis xustas nas que as mulleres poidan desenvol-
ver as súas potencialidades e gocen de todos os dereitos. 

En palabras de Fátima Mernissi, a solidariedade entre as
mulleres será global cando se eliminen as barreiras entre
clases e culturas.

Por outra banda, son moitas as mulleres que en todo o
mundo traballan pola igualdade de dereitos entre mulleres
e homes e que como consecuencia foron discriminadas.
Particulares retos presenta o feminismo no mundo islámi-
co.

Feminismo Islámico. Shirín Ebadi, premio Nobel
da Paz di: «Se o feminismo islámico significa que
unha muller musulmana pode ser tamén feminista
e que feminismo e Islam non son incompatibles,
estaría de acordo con isto. Pero se significa que o
feminismo das sociedades musulmanas é algo
peculiar e diferente ao feminismo doutras socieda-
des polo feito de que ten que ser sempre islámi-
co, entón non estou de acordo con semellante
concepto»25.
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Feminismo 
Islámico 

25 RODRÍGUEZ MAGDA, María Rosa. www.creatividadfeminista.org/
articulos/2006/feminismo_islamico.htm



Asociación Solidaria de Mulleres Árabes. Fundada
por Nawal el Saadawi, descrita en ocasións como
a «Simone de Beauvoir do mundo árabe».
Escritora, psiquiatra e feminista exipcia, ten unha
obra longa e extensa na que trata temas como a
opresión das mulleres no Islam, as mulleres na lite-
ratura africana, a natureza da identidade cultural e
os problemas relacionados coa internacionalización
dos movementos feministas. Pola súa defensa dos
dereitos políticos e sexuais das mulleres, cesárona
como directora de Educación do Ministerio de
Sanidade exipcio e como directora da revista
Health.

Vemos, polo tanto, que aínda queda moito camiño por
andar, que a situación das mulleres avanzou e que xa hai
mulleres que chegan a postos de poder; que lograron
facer escoitar a súa voz. As mulleres traballan de forma
organizada e crean redes que a través do mundo se comu-
nican e colaboran para que a igualdade de dereitos de
todas as mulleres sexa posible.

47
Historia do feminismo

Fundación
Solidaria de Mulleres

Árabes

MITOS SOBRE EL FEMINISMO QUE SE CAEN 
POR SU PROPIO PESO

As feministas loitan contra os homes 

Todas as feministas son lesbianas

As feministas son unhas amargadas

O feminismo é o mesmo que o machismo só que ao revés

As feministas non son «femininas»

Só as mulleres poden ser feministas

O feminismo está ben, menos cando é radical

Mitos
do feminismo 



Falamos de como as mulleres loitaron ao longo da historia
pola igualdade de dereitos e oportunidades; pero e os
homes? Xa vimos que, se ben foron as mulleres as prota-
gonistas dos movementos que reivindican a igualdade,
sempre houbo homes a defendela.

Na actualidade existen organizacións de homes que
consideran necesario traballar pola igualdade e están
convencidos de que o sexismo lles afecta limitando
as súas posibilidades de desenvolvemento persoal e
profesional e afectando ás súas relacións persoais e

afectivas.

Por exemplo, a asociación de Hombres por la
Igualdad de Género (AHIGE), que din:

«Un home pola igualdade é aquel que: ten un
proxecto de cambio persoal e o está a levar
á práctica. Por iso se cuestiona unha gran
parte das súas posicións, actitudes e condu-
tas que entende están determinadas polo
seu proceso de socialización sexista e
patriarcal»26.
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Os homes e a igualdade

26 www.ahige.org/decalogo.html
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1) TOD@OS SOMOS FEMINISTAS

«(…) A Marcha Mundial das Mulleres, na súa loita contra a pobreza e a
violencia cara ás mulleres, ilustra a determinación das cidadás do mundo
a faceren mundial o pleno exercicio dos dereitos humanos, a construír un
mundo de paz, de xustiza social e democracia, libre de toda explotación
e opresión, onde reinen a igualdade entre mulleres e homes, o auténti-
co recoñecemento do traballo das mulleres así como do papel, tanto
produtivo coma reprodutivo, que desempeñamos no seo das nosas
sociedades, o respecto da diversidade das culturas e a  pluralidade, e a
preservación do medio ambiente. (…)»

Declaración sobre nuestros valores. Marcha mundial de Mujeres. 2003.

Xa che falamos no capítulo da «Marcha Mundial de Mulleres», unha
alianza internacional na que participan máis de 5.000 grupos repartidos
en 163 países e territorios. Procura os seus obxectivos no web:
www.marchamundialdelasmujeres.org  

• Estás de acordo cos valores e obxectivos que proclaman?
Como viches, é un movemento que se autodefine feminista.
Que sentido dabas á palabra feminista antes de ler este capí-
tulo? Tiña connotacións negativas para ti? Por que? Pro-
poñémosche que busques no dicionario a definición das pala-
bras «feminismo» e «machismo». Contrariamente ao que
moita xente pensa, non son «o mesmo pero ao revés». Non
sería o castelán «hembrismo» o correspondente a «machis-
mo»? 
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2) NADA QUE CELEBRAR

Sabías que moitos sindicatos e organizacións políticas do mundo cele-
bran o Día da Igualdade de Salario ou «Equal pay day»? Por que se
celebra en cada país nun día diferente? Podes consultar: www.equalpay-
day.be

3) «LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS» 
(Patricia Cardoso, 2002)

Podes debater con esta película, na que podemos ver a loita dunha
rapaza de orixe mexicano en EE.UU. por superar os impedimentos que
ten para ir á universidade. A súa nai pensa que debe ocuparse do seu
físico para atopar marido. Ana é unha loitadora que non se asusta fron-
te á discriminación que sofre pola súa raza, por ser muller, por ter uns
quilos de máis...

• Que condicionantes de xénero cres que impiden que Ana vaia
á universidade? Analiza a relación entre as mulleres no taller
de costura.

• Como inflúe en Ana o feito de vivir nunha familia chicana?
Reflexiona sobre a relación entre as mulleres da familia: Ana,
a súa nai e a súa irmá.

• É Ana feminista?

4) TODO HOME É UNHA REVOLUCIÓN INTERIOR
PENDENTE27

Cres que traballar pola igualdade de xénero podería ser beneficioso
para todas e todos? Quen participa máis nos movementos que teñen
que ver coa igualdade de xénero? E para eliminar a violencia de xéne-
ro? Por que? Que se che ocorre que poderíamos facer para que os
homes se implicasen máis neste problema social? 
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27 Título do decálogo da Asociación de hombres por la igualdad de género (AHIGE).
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O concepto de «xénero» tivo unha grande influencia no
movemento feminista –que ademais lle deu sentido políti-
co– e na loita das mulleres pola súa  emancipación. Ao
diferenciar entre o que é biolóxico e o cultural defínese
unhas relacións entre os sexos, entre mulleres e homes.
O uso do termo foi aceptado desde as institucións, pero
presenta dúbidas e debátese dentro dos movementos de
mulleres. En calquera caso, hoxe en día faise case impen-
sable falar de sexo e xénero para falar de como a socieda-
de inflúe na identidade e a vida de todas e todos.

Palabras clave: 
Sistema sexo-xénero, roles, estereotipos, identida-
de, espazo público/espazo privado, androcentrismo,
sexismo, perspectiva de xénero.

52

Unha visión de Xénero... é de xustiza

Resumo

*
©

 IN
TE

R
ED



O sistema sexo-xénero é unha categoría de análise que foi
introducida nas ciencias sociais nos últimos anos e que
nos permite cuestionar os nosos valores e crenzas nas
relacións entre os sexos. Utilizar a categoría de xénero
como análise permítenos comprender as relacións de
subordinación e dominación que existen entre mulleres e
homes. A desigual distribución de poder entre os sexos
inflúe na maneira en que as mulleres e homes poden des-
envolver as súas capacidades persoais, profesionais e
sociais.

A IV Conferencia Mundial sobre a Muller celebra-
da en Beijing (1995) adoptou o concepto de 
xénero declarando que «o xénero refírese aos
papeis sociais construídos para a muller e o
home asentados con base no seu sexo e depen-
den dun particular contexto socioeconómico,
político e cultural, e están afectados por outros
factores como son a idade, a clase, a raza e a
etnia».

Vivimos en sociedades nas que as relacións entre sexos
están xerarquizadas e os valores dominantes son masculi-
nos. O feito de nacer muller ou home é determinante á
hora de asimilar os valores e normas de conduta que cada
sociedade considera adecuados para un e outro sexo.
Mediante o xénero asígnanse capacidades, roles, expecta-
tivas e pautas esperadas de comportamento de cada
sexo.
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Coa frase que xa mencionamos «non se nace muller, ché-
gase a ser», Simone de Beauvoir cuestionouse o esencia-
lismo que xustifica a discriminación das mulleres con base
no sexo. Formula como as mulleres adquiren unha serie
de características consideradas «femininas» mediante un
proceso individual e social.

Aínda que o termo xénero xa o utilizaran na antropoloxía
John Money e Robert Stoller, facendo alusión a as conno-
tacións culturais na formación da identidade sexual, será
nos anos 60 cando o concepto alcanzaría as dimensións
que hoxe coñecemos Foron as feministas estadouniden-
ses as que o desenvolveron para insistiren na calidade fun-
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Debémonos preguntar:

Cres que educas igual as túas fillas e fillos?

Esperas que as rapazas teñan un comporta-

mento distinto ao dos chicos?

Criticas por igual a mozas e mozos se, por

exemplo, os ves bebendo na rúa?

Imaxina que un amigo deixa o seu traballo para

coidar da súa filla acabada de nacer, que pen-

sarías?

SEXO GÉNERO

Refírese ás características

biolóxicas diferenciais que

existen entre mulleres e

homes.

Conxunto de ideas, cren-

zas, representacións e 

atribucións sociais constru-

ídas en cada cultura

tomando como base a

diferenza sexual.
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damentalmente social das distincións baseadas no sexo.
Desde o movemento feminista cúñase o concepto de
«xénero» para analizar e explicar as relacións de poder e
subordinación entre os sexos. Sempre se considerou que
as diferenzas entre mulleres e homes eran consecuencia
das diferenzas biolóxicas, isto é, baseábanse en concep-
cións bioloxicistas28.

A ONU, nos traballos preparatorios da IV Conferencia
Mundial sobre a Muller, adoptou o termo «xénero» como
ferramenta de análise da realidade das mulleres.

Di:

«O xénero é a forma en que todas as sociedades
do mundo determinan as funcións, actitudes,
valores e relacións que lles concirnen ao home e
á muller. Mentres o sexo fai referencia aos
aspectos biolóxicos que se derivan das diferen-
zas sexuais, o xénero é unha definición das
mulleres e os homes construída culturalmente e
con claras repercusións políticas».

A partir disto podemos preguntármonos como condiciona
o feito de ser muller ou de ser home. Vexamos:

As mulleres débense encargar do coidado de
fillas e fillos.
Os homes son os que deben manter economica-
mente a familia.
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28 Corrente que parte da base de que todos os mecanismos psicolóxicos
das persoas son fundamentalmente biolóxicos.



As mulleres son as encargadas de coidar as per-
soas maiores.
O lugar das mulleres é a casa.
Se unha nena se pon enferma debe ser a nai a
que deixe de traballar para coidala.

Cada sociedade ten unhas ideas do que mulleres e homes
deben facer, a forma en que deben organizar a súa vida e
desenvolver as súas capacidades; pero non todas as
sociedades asignan as mesmas funcións a un ou outro
sexo. As distintas sociedades adscriben roles en función
do sexo, pero estes varían en función das culturas e dos
momentos históricos. O que si ocorre sempre é que en
todas as sociedades as tarefas que realizan os homes
gozan de maior prestixio social que as realizadas polas
mulleres.

ROLES DE XÉNERO
Conxunto de tarefas e funcións que se lles asignan

a mulleres e homes nunha sociedade dada e nun

momento histórico concreto.

Tradicionalmente, as tarefas que se agarda que desempe-
ñen as mulleres están relacionadas co espazo privado, isto
é, co traballo doméstico non remunerado.
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Cando ás mulleres se lles asigna este conxun-
to de tarefas dicimos que desempeñan un rol
reprodutivo. Os homes, pola contra, deben
ocupar o espazo público, onde se toman as
decisións políticas e económicas. Teñen asig-
nado o rol produtivo, o traballo remunerado
que dá poder e prestixio.

Os roles de xénero levan consigo uns
modelos de conduta diferentes para
homes e mulleres. A través do xénero
prescríbese como se deben comportar
mulleres e homes en cada sociedade. As
características que se asignan ao femini-

no e ao masculino determinan os
comportamentos que cada persoa
debe ter en función do xénero.

ESTEREOTIPOS
Ideas preconcibidas, simples, que están moi arrai-

gadas e determinan as condutas, comportamentos

e actitudes que deben ter as persoas en función do

grupo de pertenza.

Os estereotipos de xénero son negativos para mulleres e
homes xa que impiden que ambos desenvolvan determi-
nadas capacidades, non obstante debemos ter en conta
que os estereotipos femininos contan con menos prestixio
social que os masculinos.
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A identidade constrúese socialmente mediante un proce-
so histórico no que se adquire a identidade persoal e
social. A identidade créase mediante a relación co medio
persoal e social, afírmase na singularidade e a diferenza. A
identidade dun individuo inclúe xénero, raza, grupo étnico,
clase, cultura, lingua, idade, sexo, entre outras referencias.
Todas se combinan para definir un ser único. Pero tamén
compartimos algunhas delas como membros dunha
comunidade.

Tradicionalmente considerouse que a identidade feminina
ou masculina estaba determinada bioloxicamente, eran as

58

Unha visión de Xénero... é de xustiza

ESTEREOTIPOS FEMENINOS ESTEREOTIPOS MASCULINOS
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Tenrura
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Abnegación

Volubilidade

Suavidade

Dependencia
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Violencia

Forza

Intelixencia

Autoridade

Profundidade

Dominio
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Inconformismo

Tenacidade

Rudeza

Independencia

A construción social da identidade:
Identidade de xénero



características biolóxicas as que determinaban a condición
de mulleres e homes. Esta idea hoxe en día xa non se sos-
tén, pois non existen características nin trazos que estean
universalmente asociados á feminidade ou masculinidade.
É evidente que hai diferenzas anatómicas entre ambos,
pero estas non determinan a identidade, que é o resulta-
do dun proceso que se vai tecendo na sociedade a través
da interacción co medio familiar e social.

IDENTIDADE
Conxunto de trazos propios dun individuo ou dunha 

colectividade que os caracteriza fronte aos demais.

A «identidade de xénero» fai referencia ao modo no que
ser muller ou home está prescrito socialmente e condicio-
na a vida das persoas desde o seu nacemento. As identi-
dades de xénero defínense ao opoñer o feminino ao mas-
culino, sendo considerado sempre o feminino como
dependente, subordinado ao masculino. A construción da
identidade de xénero iníciase desde o mesmo momento
do nacemento, incluso poderíamos dicir desde antes de
nacer. A bioloxía determina a mulleres e homes, a socie-
dade determina a identidade feminina ou masculina:
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En todas as sociedades hai unhas expectativas diferentes
para mulleres e para homes, e son mesmo anteriores ao
nacemento. Tanto a familia como o medio social transmí-
tenlles ás e aos acabados de nacer unha serie de condicio-
nantes de xénero. Neste proceso de socialización xogan
tamén un papel determinante a escola e os medios de
comunicación.

Margaret Mead, en Sexo y Temperamento en Tres Socie-
dades Primitivas29 cuestiona que a identidade estea biolo-
xicamente determinada. En tres culturas coas que ela con-
viviu (os Arapesh, os Mundugumor, os Tchambuli), atopa-
ra unha configuración diferente do que nas nosas socieda-
des occidentais asociamos con masculino ou feminino.

Entre os Arapesh, tanto homes como mulleres
eran de temperamento pacífico e nin os homes
nin as mulleres facían a guerra.
Entre os Mundugumor, a realidade era xusto o
contrario: tanto homes coma mulleres eran de
temperamento bélico.
Os Tchambuli eran diferentes dos dous anterio-
res.
Os homes amañábanse e tomaban o seu tempo
para se amañaren mentres que as mulleres traba-
llaban e eran prácticas.

A identidade de xénero maniféstase nas situacións cotiás.
As tarefas asignadas e asumidas polas mulleres e os
homes implican como van desenvolver as súas capacida-
des. O proceso de socialización fai que nenas e nenos diri-
xan as súas olladas cara a profesións consideradas mascu-
linas ou femininas.
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As nenas queren ser enfermeiras, os nenos que-
ren ser médicos.
Os nenos queren ser xefes, as nenas,  secreta-
rias.
Os nenos queren ser futbolistas, as nenas, baila-
rinas.
Os nenos queren ser pilotos, as nenas queren ser
azafatas.
As nenas queren ser, en definitiva, o que a socie-
dade espera delas.

Xa dixemos que a construción social do xénero lles asigna
funcións diferentes a mulleres e homes e que o ámbito de
actuación dos xéneros está delimitado, sendo o espazo
público onde os homes desenvolven as súas funcións,
deixando o privado para as mulleres. Non podemos esque-

cer que o público é o espazo de prestixio e
de poder, mentres que o espazo privado

é onde se desenvolven as actividades
tradicionalmente consideradas femini-

nas, que son as que están menos
valoradas socialmente.
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Non obstante, esta dicotomía público/privado necesita dal-
gunhas aclaracións. Téndese a equiparar o privado co
doméstico, pero debemos facer unha diferenciación entre
ambos os termos. Cando falamos de espazo privado refe-
rímonos a aqueles períodos de tempo que podemos dedi-
car a actividades persoais, é ese espazo subtraído á vida
social e ás olladas do mundo, en palabras de Celia
Amorós, máis personalizado, onde seríamos verdadeira-
mente nós mesmas30. Pero non son as mulleres as que
gozan desa privacidade, para elas espazo privado equipá-
rase a espazo doméstico, pero o que debemos cuestionar
é se ese espazo é realmente privado.

Soledad Murillo fala do «mito da vida», di «cando se trata
de mulleres a privacidade cambia de signo e convértese
nun conxunto de prácticas que tenden ao desprendemen-
to de sí, máis próximas ao dominio da domesticidade».
Cuestiónase se as mulleres dispoñen realmente dun espa-
zo privado ou se para elas o privado sempre é  sinónimo
de doméstico. Virginia Wolf formula a necesidade de que
as mulleres –que foron pobres e tiveron menos liberdade
intelectual– dispoñan dun espazo para si, un «cuarto pro-
pio»; referíndose á necesidade que temos as persoas de
«illarnos» de cando en vez no noso mundo interior.

Para ela, as mulleres  historicamente tiveron que compar-
tir ese espazo con marido, fillas e fillos e outros familiares, 
sen dispoñeren dun espazo de tranquilidade para elas
mesmas; é, xa que logo, unha forma de reivindicar a igual-
dade e independencia das mulleres.
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«Velaí a enorme importancia que ten para un
patriarca, que debe conquistar, que debe gober-
nar; o crer que un gran número de persoas, a
metade da especie humana, son por natureza
inferiores a el. Debe ser, en realidade, unha fonte
importante do seu poder».

Virginia Wolf: Una habitación propia31.

ANDROCENTRISMO
Sistema de pensamento que pon o home como cen-

tro do universo, como medida de todas as cousas.

O androcentrismo fundaméntase no factor biolóxico que
diferenza as mulleres dos homes. O feito de que a historia
da humanidade fose escrita por homes impediu que coñe-
zamos cales foron as achegas das mulleres. Invisibilizáronas
e relegáronas a unha posición de submisión e subordinación
con respecto do home.

O androcentrismo é unha visión distorsionada e empobrece-
dora da realidade que oculta relacións de poder. Desde a
antropoloxía ponse de manifesto que practicamente en
todas as sociedades, tanto orixinarias como contemporáne-
as, existe androcentrismo. A teoría naturalista xustifica a
dominación das mulleres polo home con base nas súas con-
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dicións biolóxicas. A discriminación das mulleres é histórica,
cambia en función das épocas e as culturas. O sistema cul-
tural baséase nos valores masculinos que se lles impoñen
ás mulleres. 

O home é o representante da humanidade, o protagonis-
ta da historia, a participación das mulleres, sexa cal sexa
o eido que analicemos, ocúltase, menosprézase e invisi-
bilízase.

MITO
É un tipo de crenza establecida xeralmente a través

de varias xeracións, con relación a certos

feitos improbables e sorprendentes que, segundo o

mito sucederon na realidade, e que non se poden verificar

de maneira obxectiva.

Tanto a literatura como a historia crearon unha serie
de mitos sobre as mulleres que permaneceron
durante xeracións e influíron e configuraron a idea
de como son as mulleres, as características que as
definen, e tamén o que delas se espera. Por exem-
plo, o mito de Penélope, é o símbolo das virtudes
conxugais, muller que espera incondicionalmente a
Ulises. As ideas que transmiten os mitos son de
maneira subxectiva e inconsciente e crean visións
distorsionadas da realidade.
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A linguaxe sexista é androcéntrica, ao considerarse que
nomeando os homes se designa a toda a humanidade.

Pérez tiña un irmán, o irmán de Pérez morreu. Non
obstante, o home que morreu nunca tivo un
irmán.
A familia de Xoán componse da súa muller e dos
seus dous fillos: Laura e Pedro.
Todos os españois teñen acceso á Sanidade Públi-
ca.

O uso do masculino como neutro universal non só invisibi-
liza as mulleres, senón que pode crear confusión.

A lingua é un sistema de comunicación que evoluciona
constantemente, unha lingua que non evoluciona acaba
por desaparecer, a linguaxe crea realidades e á súa vez as
novas realidades producen cambios na linguaxe. Desde o
mesmo momento de nacer a nosa identidade créase
como integrante dunha familia, inserta nunha comunidade
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O sexismo na linguaxe

¿Consideras estas frases sexistas?

Os homes prehistóricos vivían en covas

Os labregos viven en pequenos poboados

Os refuxiados desprázanse cos seus efectos,

anciáns, mulleres e nenos

As ministra estaba moi guapa co seu traxe de

noite
Os alumnos non tiñan ganas de estudar



dada e nunha cultura determinada. A lingua, xa que logo,
reproduce a realidade social na que vivimos, se queremos
unha sociedade máis igualitaria debemos coidar a linguaxe
que utilizamos.

Dicimos que a linguaxe é sexista cando utiliza-
mos expresións que menosprezan, invisibilizan,
humillan e estereotipan ás mulleres.

Mediante a linguaxe expresamos os nosos pensamentos,
polo tanto, se queremos evitar o sexismo é necesario
utilizarmos unha linguaxe que inclúa e non menosprece
ou exclúa ás mulleres. A forma máis común do emprego
do sexismo lingüístico é o uso do masculino como neu-
tro universal.

Tradicionalmente utilizouse o termo home para designar a
toda a humanidade e iso contribuíu a ocultar a presenza
das mulleres, as achegas que fixeron en múltiples cam-
pos: literatura, investigación, política, etc.

As reivindicacións que desde hai unhas décadas veñen
facendo as mulleres están influíndo para que se introdu-
zan novas palabras, para que se nomee en feminino
todas aquelas actividades e profesións que actualmente
realizan.
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Se empregamos unha linguaxe que invisibiliza e menos-
preza as mulleres, estamos utilizando unha linguaxe sexis-
ta. Falamos dos veciños, os avós, os nenos, pretendendo
que incluímos as mulleres. Pero cando dicimos as veciñas, 
as nenas, as avoas, nomeamos as mulleres como unha
categoría á parte, logo de utilizarmos o masculino como
omnipresente, que inclúe a todas e a todos.

O sexismo tamén se reflicte nas cancións, os chistes, o
refráns. Vexamos:

Dúas fillas e unha nai, tres demos para un pai.
Á muller e á cabra, corda larga.
A muller como a sardiña, na cociña.
«…búscate un hombre que te quiera, que te
tenga llenita la nevera.»
«…lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar,
pero no pudo jugar porque tenía que lavar…»
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Outra cuestión importante é como se nomea as mulleres, 
isto é, se ao falarmos delas é como nais, esposas, amas de
casa... xa que desta maneira estamos favorecendo que o
seu papel fundamental sexa ese. A adscrición das mulleres
ao ámbito doméstico condicionou o seu desenvolvemento
persoal, social e laboral. 

Tradicionalmente considerouse que son as mulleres as
encargadas de coidar a familia, os pais, as nais, fillas/os ou
persoas dependentes. A importancia simbólica da linguaxe
restrínxeas á casa, ao ámbito doméstico, xa que o espazo
público foi tradicionalmente ocupado polos homes. Esta
dicotomía público/privado prexudica gravemente ás mulle-
res.

O uso da linguaxe sexista podémolo atopar na linguaxe
cotiá, frases, chistes, cancións. Na escrita, tanto en libros
de textos como na prensa ou os dicionarios, na publicida-
de ou como linguaxe simbólica. A simboloxía la linguaxe
fixo que conceptos similares teñan un significado distinto.
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Alternativas á linguaxe sexista

NON DICIRNN NN ALTERNATIVA

O home A humanidade

Os alumnos O alumnado

Os médicos O persoal médico

Os adolescentes A adolescencia

Os mozos A mocidade

Os electores O electorado

Os homes Os seres humanos

Os descendentes A descendencia

Os veciños A veciñanza



Zorro (cast): teimado, astuto.
Zorra (cast): prostituta.

Fulano: persoa indeterminada ou imaxinaria.
Fulana: prostituta.

Cadelo: can pequeno ou aínda novo.
Cadela: prostituta.

Erros máis frecuentes no uso da lingua

Uso do xénero gramatical masculino como xenéri-
co.
Presentar o home como suxeito de acción e as
mulleres como pasivas.
Uso asimétrico de nomes e títulos: a Thatcher,
Miterrand.
Atribuírlles cualidades diferentes a mulleres e
homes.
Nomear as mulleres como amas de casa, nais,
esposas, fillas.
Utilizar un vocabulario diferente para dirixirse a
nenas e nenos

Nos últimos anos, desenvolveuse o concepto de «perspec-
tiva de xénero» co propósito de reformular todos aqueles
temas considerados de vital importancia para as mulleres.
En consecuencia, a perspectiva de xénero inclúese nos
programas, proxectos e políticas.
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PERSPECTIVA DE XÉNERO
Permite analizar e comprender as características que

definen ás mulleres e aos homes, e tamén as súas

semellanzas e diferenzas. Analiza as posibilidades e opor-

tunidades de ambos, as súas expectativas, as complexas e

diversas relacións sociais que se dan entrambos xéneros, así

como os conflitos institucionais e cotiáns que deben encarar

e as maneiras de facelo.

Os pasos esenciais para unha análise con perspectiva de 
xénero serían:

Identificación da diferente posición de partida
entre mulleres e homes ante unha situación dada.
Por exemplo:

Unha muller e un home de 30 anos, coa
mesma formación buscan traballo, teñen as
mesmas opcións?

Caracterización da posición de mulleres e homes
desde un punto de vista cualitativo. Por exemplo,
cómo interveñen os roles e as ideas ou estereoti-
pos nunha determinada situación.

Unha parella ten unha filla e un fillo de idades 
semellantes, se hai que poñer a lavadora a
quen se lle va pedir facelo?

A perspectiva de xénero é multidimensional e abrangue o
nivel sociocultural, o nivel psicosocial ou interpersoal e o ni-
vel individual, incluída a identidade de xénero e a súa rela-
ción con outras variables psíquicas e de comportamento.
Desde a perspectiva de xénero pódense observar, analizar
e interpretar actuacións individuais e colectivas, e propo-
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ñer intervencións para mo-
dificar a realidade observa-
da. É un espazo teórico que
abrangue tanto unha óptica
de observación e estudo,
como a interpretación do
observado, análise dos efec-
tos e as accións e interven-
cións.

A perspectiva de xénero supón unha nova forma de mirar
a realidade, permitindo que se vexan e valoren elementos
e circunstancias antes non recoñecidos. Permite así
mesmo, contemplar a diversidade de circunstancias que
condicionan o desenvolvemento das persoas: clase, idade,
cultura, cor da pel, son datos que hai que ter en conta para
que a perspectiva de xénero sexa válida. Tamén é rexeita-
do por algunhas feministas xa que consideran que falar de 
perspectiva de xénero encobre a diversidade de realidades
das mulleres. Os condicionantes de xénero son tan dife-
rentes para unhas mulleres e outras que dificilmente o
termo as recolle a todas.

A perspectiva de xénero feminista nomea dou-
tra maneira as cousas coñecidas, fai evidentes
feitos ocultos e outórgalles outros significados.
Inclúe o propósito de revolucionar a orde entre
os xéneros  e con iso a vida cotiá, as relacións,
os roles e os estatus de mulleres e homes.

Marcela Lagarde: Género y feminismo. 

Desarrollo humano y democracia32.
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O concepto de xénero é hoxe unha ferramenta imprescin-
dible para analizarmos as relacións entre os sexos. Desde
a IV Conferencia Mundial sobre a Muller celebrada en
Beijing en 1995, internacionalizouse o termo. Substituíuse
a expresión «Mulleres e Desenvolvemento» (MED) por
«Xénero e Desenvolvemento» (XED). Desde entón en moi-
tos países do sur estase producindo unha substitución de
«muller» por «xénero» e non só de sexo a xénero.

Vivimos en sociedades nas que a diversidade cultural é
crecente. O enfoque de xénero foi aplicado a cotío de
forma etnocéntrica, xa que ao analizar as diferenzas de
xénero só se consideran desde o punto de vista das socie-
dades occidentais. 

Xénero e interculturalidade teñen en común que se sus-
tentan en teorías que denuncian a asimetría cultural e
social. Ambas loitan contra as relacións desiguais, entre os
sexos, entre distintas culturas. Como dixemos antes, ten-
demos a avaliarmos as demais culturas con parámetros da
nosa, o que nos leva a caer nun certo etnocentrismo.

ETNOCENTRISMO
Crenza de que a  cultura propia é superior ás demais.
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A situación das mulleres tende a ser estudada a través dos
parámetros da cultura occidental, esquecendo que os con-
dicionantes de xénero cambian dunhas culturas a outras, o
que nesta cultura se considera inaceptable, noutras é visto
con normalidade. Vexamos algúns exemplos:

Nalgúns países occidentais non se permite que as
rapazas poñan o veo para ir á escola.
Nos Estados Unidos un tribunal condena a unha
muller por practicarlle a ablación á súa filla.
En España ás nenas cando nacen fánselles os bura-
tos nas orellas para poñerlles os pendentes.

O debate hoxe céntrase en se debemos cuestionar e criticar
situacións de marxinación que sofren as mulleres nalgunhas
culturas, como consecuencia dos condicionantes de xénero.
Chegamos así ao concepto de relativismo cultural, que pode
levarnos a aceptar que nalgunhas sociedades as mulleres sigan
sendo humilladas e deban limitar o seu desenvolvemento ao
que esas culturas consideran apropiado para o seu xénero.

RELATIVISMO CULTURAL
«Principio que afirma que todos os sistemas culturais

son intrinsecamente iguais en valor, e que os riscos

característicos de cada un teñen que ser avaliados e expli-

cados dentro do sistema no que aparecen».

Marvin Harris, Introducción a la Antropología General.

PERO QUE É A INTERCULTURALIDADE?
Unha relación respectuosa entre culturas. Implica interacción

en pé de igualdade.
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Os estudos de xénero centráronse nas relacións de poder,
xerárquicas das sociedades patriarcais. Se incluímos unha
perspectiva intercultural podemos distinguir que existen
baleiros ao centrarse na situación das mulleres occidentais,
brancas de clase media e esquecen que hai outras moitas
mulleres que viven situacións diferentes. As súas condi-
cións de vida e os obxectivos que perseguen difiren dos que
desde occidente se propoñen.

Por iso relacionarmos o xénero e a interculturalidade supón
aceptarmos esas outras realidades, aceptarmos que existe
unha diversidade cultural, que son moitas as realidades e
que as propostas que as mulleres non occidentais formulan
teñen unha relación directa coa súa forma de vida, que debe
non só ser espetada, senón apoiada.

Diversidade cultural implica a aceptación e o compromiso
de respectar e promover as diferenzas entre persoas e gru-
pos humanos, garantindo un marco de convivencia.

Vemos que existen diferentes formas de relacionarse, tanto
entre sexos dentro dunha mesma cultura como entre dife-
rentes culturas. Traballarmos por un mundo máis xusto onte
todas e todos poidamos desenvolvérmonos plenamente en
pé de igualdade, debe ser un dos obxectivos das e dos que
cremos que as mulleres e homes, vivan onde vivan, deber
ter as mesmas oportunidades e dereitos.
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1) MULLERES E HOMES?

Imaxina que un día atopas un ser extraterrestre que acaba de chegar e
que comeza a facerche preguntas sobre o ser humano. Unha das primei-
ras cousas que lle advirtes é, obviamente, que somos seres sexuados.

• ¿Que lle responderías se che preguntase como diferenciar os
homes das mulleres? Poderías pensar en responder sobre: Cal é
o seu aspecto físico? Que acostuman facer? Onde e con quen
adoitan estar? Como se comunican e relacionan con outras per-
soas...?

• Unha vez que terminases fai dúas columnas. Nunha pon todas as
características que non cambian duns individuos do mesmo sexo
a outros, nin dunhas culturas a outras, nin ao longo da historia.
Esas, que son de orixe biolóxica e non están influídas pola cul-
tura son o que denominamos SEXO. Todas as demais, que cha-
mamos XÉNERO, como poderás ver, podémolas atopar en per-
soas doutro sexo, aínda que sexa moito menos común na túa
sociedade, pero... podería selo noutras culturas ou noutro perío-
do da historia?

• REFLEXIONA: Que pasa cando un home amosa características
que a sociedade atribúe ao sexo feminino? Cuestiónase o seu
sexo ou a súa orientación sexual? Acontece o mesmo no caso de
que unha muller amose un comportamento tradicionalmente mas-
culino? Non che parece que neste caso aumenta a súa valoración?

• E ti? En que momento da túa vida tiveches consciencia de per-
tencer a un xénero? Que sucedeu? Que supuxo para ti? De que
forma afectou a túa consciencia ás decisións da túa vida? Afecta
de igual maneira a homes e mulleres? Que estereotipos e roles
de xénero te limitan? E ás mulleres do teu arredor?
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2) Debate con «FLORES DE OTRO MUNDO»
(Icíar Bollaín, 1999)

Un grupo de mulleres chega a unha vila nunha caravana organizada por
homes solteiros que non atopan esposa.. Teranse que enfrontar ás con-
dicións de xénero e culturais dunha vila que as mira con desconfianza e
receo.

• Como inflúe na relación coas mulleres da vila o feito de Patricia
e Milady sexan inmigrantes? Como é a situación de partida das
tres protagonistas? Como se adaptan, ou non, á vila? Como
afectan os condicionantes de xénero ás relacións de cada unha
das parellas?

3) «DIME COMO FALAS E DIREICHE QUEN VÉS SENDO...»

As persoas pensamos fundamentalmente con palabras, por iso a lingua-
xe é tan importante á hora de interpretar a realidade, xa que é un códi-
go que conviñemos para podérmonos comunicar.

• A túa linguaxe é masculina? Notaches que segundo foi aumen-
tando a túa consciencia de xénero fuches transformando a túa
linguaxe?

• Analiza a túa lingua materna. Busca no dicionario oficial as
palabras «home» e «muller». Cal ten máis acepcións?

• Que tipo de acepcións se relacionan con «muller»? E con
«home»? Valóranse igual ambos os termos? Que estereotipos
se asocian xeralmente ao feminino? Coinciden cos que che pro-
poñiamos no capítulo II? E que ideas se transmiten sobre os
homes?

• Despois podes buscar tamén palabras como «feminino» e
«masculino», «orfo», «pai» fronte a «nai», «rei» fronte a
«raíña», «ventaneiro/ra»...

• Para coñecer propostas de uso non sexista da linguaxe reco-
mendámosche: www.fmujeresprogresistas.org/lenguaje.htm 
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Axuda en Acción
Organización non gobernamental de desenvolvemento
(ONGD) independente, aconfesional e apartidista que ten
como misión mellorar as condicións de vida dos nenos e
nenas, as familias e comunidades en países e rexións pobres,
a través de proxectos autosustentables de desenvolvemento
integral e actividades de sensibilización. A súa finalidade últi-
ma é a de propiciar cambios estruturais que contribúan á
erradicación da pobreza. Actualmente está presente en 19
países de tres continentes: Asia, África e América.

Entreculturas
É unha ONGD promovida polos xesuítas que nace no sur e
que cre na educación como instrumento de desenvolve-
mento, transformación, cambio social e diálogo entre cultu-
ras. Por iso apoia proxectos que leven a educación aos
pobos excluídos de América Latina, África e Asia. A súa
aposta lévaos tamén a poñer toda a súa enerxía na sensibi-
lización da sociedade do norte para que sexa quen de trans-
formar as súas estruturas e converterse, xunto ao sur, nun
factor de cambio a favor da xustiza.

InteRed
É unha ONGD promovida pola Institución Teresiana para
impulsar, desde a sociedade civil, unha rede de intercambio e
solidariedade entre grupos sociais, pobos e culturas. Pretende
transformar a realidade socioeconómica actual xeradora de
inxustiza e loitar contra a pobreza, as desigualdades e a exclu-
sión, a través de procesos socioeducativos desde unha pers-
pectiva de dereitos humanos e de xénero.




