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Nunca se entra, pola violencia, dentro dun corazón.

Winston Churchill
Ás nenas ensinámoslles a encollerse, a facerse máis
pequenas. Ás nenas dicímoslles: “Podes ter
ambición, pero non demasiada”. “Debes ter éxito,
pero non demasiado porque entón estarás a
ameazar aos homes”.

Chimamanda Ngozi Adichie
(Escritora nixeriana afincada en EE. UU e activista
no mundo polos Dereitos dás Mulleres - como ela
di contadora de historias-)

Acollo con beneplácito o coro de voces que piden
que se poña fin á violencia que afecta ao redor
dunha de cada tres mulleres ao longo da súa vida.
Aplaudo aos/ás dirixentes que están a axudar a
promulgar leis e a facelas cumprir, e a cambiar
mentalidades. Rendo homenaxe, ademais, a todos
os/as heroes/heroínas no mundo que axudan ás
vítimas para sanar e a converterse en axentes de
cambio por un mundo mellor.

Ban Ki-Moon

as persoas son importantes, as mulleres tamén son persoas
Se nos acostumos a vivir nun mundo maioritaria e historicamente feito para os homes en moitos
ámbitos e cun sinfín de estereotipos con frecuencia imperceptibles, porque están normalizados,
dificilmente poderemos avanzar como sociedade.
Esta pandemia pon tamén de manifesto as nosas debilidades como sociedade, as carencias que temos
e as desiguldades que hai que corrixir e evitar que se actentúen, e que ademais se viron acentuadas
no caso das mulleres.
Temos que axudar a formar ás novas xeracións para que teñan outras formas de pensar, máis iguais,
xustas, críticas e reflexivas para identificar e cambiar patróns equivocados, e mesmo para
desaprender condutas adquiridas e xeitos de facer sumamente machistas que levan moitas violencias
empezando pola escola e a familia. As nenas e nenos, mozas e mozos, son o futuro e temos que axudar
a construír xoves extraordinari@s, mulleres e homes para os que o normal non pode ser a indiferenza
ante as desigualdades e/ou moitas violencias, e que sexan capaces de tomar conciencia, actuar, ser e
facer con cabeza e corazón.
As nosas nenas e nenos, mozas e mozos, hoxe máis que nunca teñen a extraordinaria capacidade de
facernos ver o mundo dun xeito diferente e ofrecernos dende a súa mirada inocente, emotiva e menos
contaminada unha visión máis especial e humana das palabras e expresións máis relevantes
relacionadas coas violencias e tamén pola igualdade e o empoderamento das mulleres.
Coas súas gafas de mirar o mundo e empregando o coñecemento e a súa capacidade aprendizaxe, cos
seus debuxos e con este pequeno diccionario traballamos coa ilusión de que o mundo sexa un pouco
mellor.
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Coñecemos estas palabras…

A

Ana Camilo. Colexio Josefinas. Ed. Primaria

Acción positiva: Conxunto de medidas dirixidas a un grupo determinado, coas
que se pretende suprimir e previr unha discriminación ou compensar as desvantaxes
resultantes de actitudes, comportamentos e estruturas existentes.
Exemplo: nun proceso de selección laboral para un posto de traballo tradicionalmente
masculino, outorgar algunha vantaxe ás mulleres que queiran participar no proceso de
selección.

Solventar problemas e axudar para que alguén en desventaxa ou diferente consiga as
súas metas/ obxectivos.
Página 8 de 86

Acoso: Molestar a outra persoa unha e outra vez.
Exemplo: cando un/unha neno/a quita o bocadillo a outro/a no recreo e repite este mal
comportamento).

Acoso sexual: Comportamento de natureza sexual ou con connotacións sexistas,
non desexado pola vítima, que afecta á dignidade de mulleres e de homes.
Exemplo: chámate constantemente por teléfono nun afán enfermizo de controlarte.
Ségueche ou intimídate con comportamientos que che fan dano.
Mal comportamento con connotación sexistas.
Exemplo: cando un neno lle levanta a saia a unha nena.
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Thiago Míguez. 10 anos.
Colexio Franciscanas

Agresión sexual:

Atentado contra a liberdade sexual doutra persoa, sen que

medie consentimento, empregando violencia e intimidación.
Exemplo: acariñar a unha persoa sen o seu consentimiento como dicíamos
anteriormente. O caso máis grave sería a violación.
Molestar a outra persoa unha e outra vez das seguintes maneiras: mensaxes sexistas
“nena tetona”; tocar o teu corpo e as túas partes máis intimas sen o teu consentimiento
facéndoche dano…etc.

Página 10 de 86

Alba Páramos. 6 anos. Colexio Divino Maestro

Androcentrismo: Enfoque ou perspectiva dun estudo, traballo ou investigación onde se
parte da perspectiva masculina unicamente, pero xeneralizar os resultados a toda a poboación.
Todas as áreas de coñecemento fóronnos transmitidas desde unha perspectiva androcéntrica e
soamente nos últimos anos están a facerse revisións máis adecuadas. Así, en Psicoloxía, as
teorías do desenvolvemento evolutivo teñen un rumbo cando se priman as experiencias dos
homes e estas son xeneralizadas para o resto, sen ter en conta as pautas de crianza
diferenciadas e o contexto no que se desenvolven. Na historia, a medicina, a teoría da ciencia,
ocorre o mesmo. As achegas das mulleres nestes campos ocultáronse ao longo da historia,
creando a opinión de que a cultura e o coñecemento son propios dos homes. É unha visión
sesgada e incompleta do mundo que sitúa aos homes no centro, como referente universal, único
e neutro,
e ás mulleres como ser subordinados e dependentes. Posto que a linguaxe e o
pensamento manteñen unha relación moi estreita, o androcentrismo plásmase na linguaxe
(antónimo de xinocentrismo).
Exemplo: incluír á muller na definición de home que dá a RAE, pero non a de home na definición
de muller.
Visión do mundo dende o punto de vista do home. É dIcir, refírese á posición do varón no centro
do mundo.
Exemplo: se pensamos na representación da evolución do home sempre aparece a figura
masculina, non aparece a dunha muller. Sinónimo desta verba é patriarcado, antónimo
matriarcado.
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Ximena. 7 anos. Colexio Santo Ángel

B
Barreiras invisibles: Actitudes resultantes das expectativas, normas e valores
tradicionais que impiden a capacitación (da muller) para os procesos de toma de
decisións/para a súa plena participación na sociedade.
Exemplo: os propios pensamentos de ineficacia, “son mala para as matemáticas, mellor
estudo letras”.
Pensamentos tradicionais, estereotipos que non deixan avanzar as persoas.
Exemplo: cando pensamos que as mulleres non poden chegar a postos de poder xa
que deben ocuparse de tarefas de coidado a maiores, nenas/os…
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Gabriel Sánchez, 6 anos. Colexio Carmelitas. 1º Ed. Primaria

C
Carga mental:

En 1984, a socióloga francesa Monique Haicault utilizou o

concepto de carga mental e desenvolveu a noción de «dous universos, o universo
profesional e o universo doméstico, que coexisten e se solapan». Definiu a carga mental
como o feito de ter que pensar nun ámbito estando fisicamente no outro. Este termo,
que se refire ao conxunto de tensións inducidas nunha persoa polas esixencias do
esforzo mental e emocional nun determinado contexto, estendeuse con rapidez,
do espazo de traballo, ao ámbito familiar e doméstico.
Exemplo: papá leva as fillas ao médico; pero mamá é a que pide cita, prepara as
cartillas de vacinación, explícalle ás nenas….
Pensar nas tarefas da casa cando a muller está no seu traballo.
Exemplo: mamá ten máis carga mental que papá xa que ten que traballar dentro e fóra
da casa e a súa mente non descansa pensando en todo o que ten que facer.
Esta situación non debería ser así se compartimos tarefas…
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Isabella. 6 anos. Colexio Irmáns Villar.1º Ed. Primaria
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Coeducación: Coeducar significa educar conxuntamente a nenos e nenas na
idea de que haxa distintas miradas e visións do mundo, distintas experiencias e
achegas feitas por mulleres e homes que deben conformar a cosmovisión colectiva
e sen as que non se pode interpretar nin coñecer o mundo nin a realidade. Coeducar
significa non establecer relacións de dominio que supediten un sexo ao outro, senón
incorporar en igualdade de condicións as realidades e historia das mulleres e dos
homes para educar na igualdade desde a diferenza.
Intervención educativa pola que se pretende que nenas e nenos desenvolvan a súa
personalidade en igualdade de oportunidades, eliminando os estereotipos e rumbos
sexistas. Non debe confundirse coa escola mixta, que consiste soamente en reunir
a nenas e nenos nas aulas e centros pero sen poñer en práctica ningún tipo de
medidas que eviten a discriminación. Método educativo que parte do principio da
igualdade dos sexos e da non discriminación por razón de sexo.
Exemplo: linguaxe inclusiva na aula e nos libros, non xulgar de “laretas” ás nenas e
de “trastes e machotes” aos nenos.

Os nenos e as nenas teñen que recibir a mesma educación. Non por ser neno tense
máis talento en matemáticas e por ser nenas somos máis áxiles en pintura. Temos
que educar en igualdade non esquecendo que cada persoa ten
habilidades/capacidades distintas.

Pedro Saa. 11 anos. Colexio Franciscanas. 6ºA
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Vera. 1º B Colexio Josefinas

Adriana Caride. Colexio Josefinas. 1º A. Ed. Primaria
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Colexio Franciscanas, traballando
a coeducación xunt@s no cole
Tomás Calvo. Colexio Franciscanas. 6ºA

Helena Martín. Colexio Franciscanas. 6ºA
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Nuria Valle. Colexio Franciscanas. 6ºA
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Comercio sexual (trata):

Comercio con seres humanos, en gran parte

mulleres e nenas/os, con fins de explotación sexual.
Exemplo: ofertar traballo en España a unha muller en Marrocos e ao chegar retirarlle a
documentación e obrigala a prostituírse.
Cómpranse e véndense de maneira ilegal mulleres e nenas para explotalas
sexualmente.
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Antonio Deza. Colexio Franciscanas

Conciliación de traballo e vida familiar:

Introdución de sistemas de

permiso por razóns familiares e de permiso parental, de atención á infancia e ás persoas
de idade avanzada, e creación dunha estrutura e organización da contorna laboral que
facilite a homes e mulleres a combinación do traballo e das responsabilidades familiares
e hogareñas.
Exemplo: posibilidade de traballar desde a casa, flexibilidade de horarios, poder levar
a teu fillo ou filla ao traballo, ludoteca ou escola infantil dentro da empresa…
Trátase de que papá e mamá compartan a vida laboral coa vida familiar. Traballan fóra
da casa e comparten as tarefas do fogar e o coidado das/os fillas/os.
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Contrato social de xénero: Conxunto de pautas implícitas e explícitas que
rexen as relacións entre homes e mulleres, segundo as cales se atribúen a uns e outro
distintos traballos e valor, responsabilidades e obrigas. Esta situación articúlase en tres
niveis: a superestrutura cultural (normas e valores da sociedade), as institucións
(sistemas de protección da familia, educativo e de emprego, etc.) e os procesos de
socialización (sobre todo no seo da familia).
Exemplo: que a titora ou titor pregunta pola nai das alumnas e alumnos para as titorías,
dando a entender que ela é a coidadora.
É cando pensamos que a persoa que se ocupa de coidar da familia é mamá.
Exemplo: cando preguntamos quen coida da avoa en quen pensades nun home ou
nunha muller?
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Corresponsabilidade: Concepto que vai máis alá da mera “conciliación” e que
implica compartir a responsabilidade dunha situación, infraestrutura ou actuación
determinada. As persoas ou axentes corresponsables posúen os mesmos deberes e
dereitos na súa capacidade de responder polas súas actuacións nas situacións ou
infraestruturas que estean ao seu cargo.
Exemplo: mentres a muller prepara a cea o home baña aos fillos e fillas, sen que llo
pidan!!!

Reparto de tarefas de xeito igualitario entre un home e unha muller.
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Bruno Arqués. 6 anos. Colexio As Mercedes. 2º Ed. Primaria
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Mario Romero. Colexio Franciscanas. 6ºA. Ed. Primaria.

D
Dereitos en materia de procreación / Dereitos reprodutivos:
Dereito de toda persoa ou parella a decidir libre e responsablemente cuantos
fillos/desxa ter, cando han de nacer e con que separación temporal entre eles/as, así
como dereito a dispoñer da información e os medios para levalo a cabo, e a acceder ao
maior nivel posible de saúde en materia sexual e de procreación.
O concepto de saúde é moito máis amplo que a simple ausencia de enfermidade.
En consecuencia, a saúde reprodutiva implica a capacidade de gozar dunha vida sexual
satisfactoria e sen riscos, de gozar da capacidade de reproducirse e da liberdade de
decidir como, cando e cantas fillas e fillos se desexan ter ter. Desta maneira, enténdese
por dereitos reprodutivos aqueles que teñen as mulleres e os homes para poder obter
información e libre acceso aos métodos anticonceptivos, dereito a recibir seguimento
adecuado as mulleres durante os seus embarazos e á atención personalizada durante
e despois do parto.
Exemplo: as granxas de mulleres onde se lles obriga a ter fillos/ as para outras familias
ou o dereito ao aborto.
A muller ten dereito a decidir, libremente, se ter fillos/as, cando e cantos ter.
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Daniela Rivero  e Izan . Colexio Josefinas
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Rawan Talibi. 5 anos. Irmáns Villar

Dereitos da muller: Dereitos da muller e da nena, incluídos os dereitos en materia
de procreación, como parte inalienable, integral e indivisible dos dereitos humanos
universais.
Exemplo: non obrigar a unha muller para usar o apelido do home por estar casada con el.
As mulleres temos dereitos, os mesmos que un home.
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Traballanbdo a igualdade no Colexio Franciscanas. Xandre Formoso. 6ºA

Desegregación do mercado de traballo: Políticas coas que se pretende
reducir ou suprimir a segregación (vertical/horizontal) no mercado de traballo.
Exemplo: favorecer a contratación de mulleres na construcción.
Medidas que tratan de favorecer que as mulleres accedan a postos de traballo que eran
só masculinos.
Exemplo: favorecer a contración de mulleres como condutoras de autobuses urbanos.
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Isa. 6 anos. A Outra Escola

Diferenza: Cualidade ou aspecto polo cal unha persoa é distinta a outra.
Exemplo: as persoas temos razas disitintas e somos difentes, pero iso non significa
que como persoas non sexamos iguais.
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Discriminación: Trato

diferente e prexudicial que se dá a unha persoa por

motivos de raza, sexo, ideas políticas, relixión, etc.
Exemplo: as persoas xudías foron discriminadas pola súa raza e perseguidas polo
nazismo.
Existen distintos tipos de discriminación, entre os que se poden mencionar os
seguintes:
•Discriminación racial: por pertencer a unha raza non predominante ou debido a
prexuízos asociados a determinada etnia.
•Discriminación de xénero ou sexual: debido a desigualdades de xénero ou violencia
contra algunha orientación sexual.
•Discriminación por idade: especialmente actos dirixidos aos nenos e nenas que sofren
por abusos de poder.
•Discriminación pola súa nacionalidade ou a súa orixe: especialmente actos dirixidos a
migrantes ou estranxeiros de países que sofren de prexuízos.
•Discriminación relixiosa: debido ao seu credo, prácticas ou costumes relixiosos
•Discriminación política: censura polas súas ideas políticas.
•Discriminación pola súa situación ou a súa posición social: o trato desigual por
condicións de discapacidade ou por clase social.
Discrimínase a alguén cando se exclúe a unha persoa e se lle da un trato inxusto pola
súa raza, as súas ideas políticas, o seu sexo, a relixión que ten, por ter unha
discapacidade, por ser estranxeira, etc.
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Otilia I.G. 6 anos. A Outra Escola. 1º Ed. Primaria

Discriminaciòn positiva: O termo discriminación positiva ou acción afirmativa
fai referencia a aquelas actuacións dirixidas a reducir as prácticas discriminatorias en
contra de sectores historicamente excluídos como persoas desarraigadas en estado de
vulnerabilidade ou individuos con algunha discapacidade. A discriminación positiva
tradúcese en leis concretas pensadas para igualar as oportunidades de traballo, voto e
acceso á educación das minorías raciais, os grupos étnicos e as mulleres. É o resultado
de anos de mobilizacións e reivindicacións destes grupos discriminados pola sociedade
(sinónimo de ACCIÓN POSITIVA).
Accións/normas dirixidas a reducir desigualdades nun determinado sector.
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Discriminación directa:

Atentado contra a liberdade sexual doutra persoa,
sen que medie consentimento, empregando violencia e intimidación.
Exemplo: tratar de prostituta a unha muller polo mero feito de ser muller.

Discriminación indirecta: Considérase discriminación indirecta por razón de
sexo a situación en que unha disposición, criterio ou práctica aparentemente neutros,
poñen a persoas dun sexo en desvantaxe particular con respecto a persoas do outro.
Exemplo: citar para unha entrevista a homes e mulleres, cando a parte empregadora
sabe que só vai contratar persoas dun dos dous sexos.

Discriminación múltiple: É a que sofre unha persoa sobre a base de máis
dun motivo discriminatorio. É un fenómeno que cobrou notable actualidade a causa
tamén do xurdimento de novos motivos de discriminación como atributos da persoa,
como son o xénero, a raza, clase social, orientación sexual... e que combinados, poden
xerar unha discriminación non só plural senón múltiple, e cuxo tratamento require ter
en conta os efectos da combinación nunha mesma persoa de distintos factores.

Discriminación por razón de sexo: Considérase discriminación por razón
de sexo, o condicionamento dun dereito ou dunha expectativa de dereito á aceptación
dunha situación constitutiva de acoso sexual ou de acoso por razón de sexo.
Exemplo: tratar de maneira desigual á liga de fútbol masculina e feminina.
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Mokhles Talibi. 3 anos. Escola Infantil Antela

Diversidade:

Panoplia de valores, actitudes, perspectivas culturais, crenzas,

orixes étnicas, orientación sexual, competencias, coñecemento e experiencias de vida
das persoas dun colectivo dado.
Exemplo: todas as persoas nunha radiografía somos moi semellantes, pero temos
distintos cores de pel, xénero, relixión, orixe…
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Adrián. 10 anos. Colexio Curros Enríquez

Diversidade de xénero:

Expón a necesidade de incorporar os valores de

xénero como un modo útil de abordar a complexidade e ambigüidade de diferentes
contornas. As mulleres non son consideradas como un grupo desfavorecido, como un
colectivo que reivindica dereitos, senón como suxeitos que teñen valores que achegar
á sociedade, en xeral.
Exemplo: construír equipos de traballo por capacidades sen atender ao xénero.
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División do traballo (en función do xénero): A división do traballo
remunerado e non remunerado entre homes e mulleres, tanto na vida privada como na
pública, en función dos roles que tradicionalmente se lles asignou.
Exemplo: as enfermeiras son mulleres e os albaneis homes.
Según sexamos homes ou mulleres a sociedade asina postos de traballo.
Exemplo: unha nena ten que ser enfermeira e o neno médico.
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Greta. 6 anos. Colexio Mestre Vide
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E
Empoderamento (EMPOWERMENT): Non se trata de calquera tipo de
poder, senón de poderes individuais ou de grupo que desmonten a opresión para
impulsar cambios, culturais sobre as relacións de poder, é dicir un poder sustentable,
no que as relacións entre mulleres e homes permitan integrar o micro e o macro,
o privado e o público, a produción, a reprodución, o local, o global, a ética xeracional,
é dicir, empoderarnos para desenvolver intereses propios.
Proceso de accesión aos recursos e desenvolvemento das capacidades persoais para
poder participar activamente en modelar a vida propia e a da súa comunidade en termos
económicos, sociais e políticos. Termo acuñado na IV Conferencia Mundial das
Mulleres de Beijing (Pequín) en 1995, para referirse ao aumento da participación das
mulleres nos procesos de toma de decisións e acceso ao poder. Actualmente esta
expresión conleva tamén outra dimensión: a toma de conciencia do poder que,
individual e colectivamente, ostentan as mulleres e que ten que ver coa recuperación
da súa propia dignidade como persoas.
Exemplo: talleres de mecánica para mulleres ou de defensa persoal.
Refírese a que todas as mulleres teñen que darse conta da importancia que teñen na
sociedade e a súa participación importa para acadar ao que se propoñan.
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Eris. Colexio Josefinas. Ed. Primaria

Equidade entre homes e mulleres: Imparcialidade no trato a homes e
mulleres. Pode tratarse de igualdade no trato ou dun trato diferente, pero que se
considera equivalente en termos de dereitos, beneficios, obrigas e oportunidades.
Exemplo: nunha festa de aniversario dunha nena de 6 anos están a agasallarse
diademas de unicornio, e ao chegar aos nenos darlles ese mesmo agasallo. Ofrecer ás
nenas da familia cortar a leña ou andar no tractor.
Significa Igualdade entre homes é mulleres.
Exemplo: tanto un neno como unha nena poden recibir a mesma educación.
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Martina Gil e Lucía Rodríguez. 11anos. Colexio Franciscanas. 6ºB

Colexio Franciscanas, traballando
a equidade na clase
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Clara. 5 anos. Colexio Miraflores. 6º Ed. Infantil

Estereotipos de xénero: A discriminación susténtase en gran medida sobre
os estereotipos que se foron xerando ao redor da idea que temos sobre como deben
comportarse os homes e as mulleres, os papeis que deben desempeñar no traballo, na
familia, no espazo público e mesmo en como deben relacionarse entre si.
Exemplo: chega o camareiro cunha comenda a unha mesa da terraza, e da por feito
que a cervexa é do home e o zume da muller.
A sociedade ten papeis, roles para as mulleres.
Exemplo: a maioria dos coidados que reciben as persoas maiores son realizados por
mulleres.
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B.A. A Outra Escola

Olivia. 5 anos.. Colexio Miraflores. 6º Ed. Infantil
“MAMÁ FREGANDO E LIMPIANDO”
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Colexio Miraflores, traballando os
estereotipos de xénero na aula

Elalia. 5 anos. Colexio
Miraflores. 6º Ed. Infantil
“MAMÁ AXUDANDO A
FACER AS MANUALIDAES
DO COLE”

Iria. 5 anos. Colexio Miraflores. 6º Ed. Infantil
“MAMÁ COCIÑANDO”

Estela. 5 anos. Colexio
Miraflores. 6º Ed. Infantil
“MAMÁ COSENDO”

Indira. 5 anos. Colexio Miraflores. 6º Ed. Infantil
“MAMÁ FREGANDO OS PRATOS E POÑENDO A
LAVADORA”

Valeria. 5 anos. Colexio
Miraflores. 6º Ed. Infantil
Lola. 5 anos. Colexio
Miraflores. 6º Ed. Infantil
“MAMÁ DECORANDO A
ÁRBORE DE NADAL”

“MAMÁ ESTÁ FACENDO AS
CAMAS”
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F
Feminismo:

Ximena. 7 anos. Colexio Santo Ángel

O feminismo ten os seus referentes teóricos propios que se remontan á

Ilustración. Simone de Beauvoir fala do feminismo como un modo de vivir individualmente e de
loitar colectivamente.
É unha corrente de pensamento que reivindica a igualdade de homes e mulleres,
en
permanente evolución pola defensa da igualdade de dereitos e oportunidades entre ambos os
sexos. Constitúe unha forma diferente de entender o mundo, as relacións de poder, as
estruturas sociais e as relacións entre os sexos. Esta nova maneira de observar a realidade,
desde a perspectiva das mulleres, é o motor que está a producir máis cambios no presente
século, no sistema e os valores sociais, conseguindo que as institucións modifiquen as súas
políticas sociais e económicas.
É un pensamento de igualdade, ou noutras palabras, é unha tradición de pensamento político,
con tres séculos de antigüidade, que xorde no mesmo momento en que a idea de igualdade e
a súa relación coa cidadanía se expoñen por primeira vez no pensamento europeo. Admitida a
igualdade de todos os seres humanos que razón hai para que a metade dos seres humanos,
todas as mulleres, non teñan os mesmos dereitos recoñecidos que ten o colectivo completo
humano?. Esta interrogación é a orixe do pensamento feminista (A. Valcárcel). O feminismo
constata a desigualdade por razón de sexo que conleva unha situación de inferioridade
sociocultural das mulleres fronte aos homes. Isto lévaas a reclamar e a defender a igualdade
de dereito de oportunidades.
Exemplo: reivindicación do dereito ao voto feminino.
Pensamento, movemento que trata de conseguir a igualdade entre homes e mulleres.
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Colexio Franciscanas, reflexionando
sobre o Feminismo a través dos
debuxos e falando de iguais

Gabriel.K.D

Sara Vanessa. 5ºB
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B.A. 6 anos. Colexio As Mercedes.

Feminización da pobreza:

Fenómeno que dá nome a unha situación

xeneralizada na maioría dos países e que visibiliza ás mulleres como colectivo que
constitúe a maioría da poboación pobre do Planeta. A pobreza e as políticas de axuste
dos países impactan de maneira directa na participación das mulleres no mercado
laboral e no seu acceso aos recursos económicos e sociais que ofrece o Estado de
benestar, promovendo leis e prácticas administrativas que limitan o acceso das
mulleres aos recursos económicos. Así pois, as persoas que habitan o Cuarto Mundo
(bolsas de pobreza nos países desenvolvidos) e os lugares de expulsión social son
prioritariamente mulleres.
Tendencia ao aumento da incidencia e prevalencia da pobreza entre as mulleres.
Exemplo: é maior o número de mulleres que están baixo o limiar de pobreza.
As mulleres están máis empobrecidas que os homes xa que moitas dependen do
salario dun home.
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Isabel. 6 anos.

Fenda salarial (Diferencial retributivo entre mulleres e
homes: Diferenzas de soldo que existen entre homes e mulleres como resultado da
segregación no traballo ou da discriminación directa.
Exemplo: dúas persoas co mesmo cargo na empresa, a muller cobra menos que o
home sen explicación razoable.

Diferencia salarial: Por un mesmo traballo un home recibe un salario maior que unha
muller.
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Santiago. 9 anos. Colexio Mestre Vide

H
Hembrismo: O hembrismo é un tipo de sexismo, unha opinión sempre favorable á
muller en accións ou opinións. A súa significación é a contraparte do machismo, polo
que pode incluírse dentro do fenómeno do sexismo e a discriminación sexual, só que
con este termo expresaríanse aquelas discriminacións e prexuízos que favorecen ás
mulleres e danan aos homes.
Exemplo: só aceptar mulleres para coidado de nenos e nenas, supoñendo eu os homes
non poden realizar correctamente esta tarefa.

É o contrario de feminismo. Favoréncese as mulleres fronte aos homes.
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Hipersexualización: É a obsesión por resaltar os atributos sexuais por encima
de todas as demais cualidades que poida ter unha persoa. Un dos seus principais
promotores son os medios de comunicación no seu conxunto, xa que teñen un gran
alcance a nivel social e cultural. Aínda que, a maioría das veces que se menciona este
feito, faise referencia unicamente ao efecto que ten sobre a muller, é un fenómeno que
recae sobre os homes tamén, e como podemos observar en estrelas para adolescentes
na hipersexualización da figura de músic@s e actores adolescentes, moitas veces
tamén recae sobre @s nen@s e por iso tamén sobre o seu autoimaxe e
desenvolvemento psicosexual.
Exemplo: a inmensa parte de superheroínas adoitan levar roupa escasa e insinuante e
reálzanse os seus peitos e outros atributos tradicionalmente femininos.
Resaltar os atributos sexuais por encima das calidades que poida ter unha persoa a fin
de acadar un maior valor social.

I
Identidade sexual: É un xuízo baseado na percepción da propia figura corporal.
Está baseada nas diferenzas sexuais máis visibles e fórmase ao longo dos tres
primeiros anos de vida.

Identidade de xénero: É un xuízo de auto clasificación baseado na construción
psicolóxica, social e cultural das características masculinas ou femininas habitualmente
atribuídas a homes e mulleres.
Exemplo: “tendo pene e testículos, síntome home”. Ou “teño vulva e síntome muller”.
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Do conto “Lámpada e Corazón”, Contos Singulares pola
Igualdade no Mundo, co que traballamos nos talleres

Igualdade: Situación en que todos os seres humanos son libres de desenvolver as
súas capacidades persoais e de tomar decisións, sen as limitacións impostas polos
roles tradicionais, e na que se teñen en conta, valoran e potencian por igual as distintas
condutas, aspiracións e necesidades de homes e mulleres.
Exemplo: nena á que desde pequena cómpransenlle camións, bonecas,
quebracabezas, cociña, balóns…sen imposicións de cando ou como debe xogar con
cada un deses xoguetes.
As persoas son libres e capaces de tomar decisións, sen limitacións impostas pola
sociedade que xeran desigualdades.
Exemplo: os nenos e nenas son iguais.
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S.M.A.. Colexio Mestre Vide

Igualdade de dereito: Igualdade formal ante a lei. Equiparación de homes e
mulleres mediante medidas lexislativas. Nos países europeos de réximes
democráticos, é despois da primeira guerra mundial cando se restaura o principio de
igualdade ante a lei e recoñécese ás mulleres o dereito á educación, ao traballo
retribuído e ao voto. En España, o principio de igualdade legal non se consagra
establemente ata a constitución de 1978.
As persoas temos os mesmos dereitos ante a lei. É dicir, se es home ou muller a lei é
igualitaria. O memo que se es alt@ ou baix@.
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G.M.A. Colexio Mestre Vide

Igualdade de xénero: A igualdade de xénero enténdese como unha relación
de equivalencia no sentido de que as persoas teñen o mesmo valor,
independentemente do seu sexo, e por iso son iguais. Segundo Celia Amorós:
“A igualdade de xénero é o concepto normativo regulador dun proxecto feminista de
transformación social”. As dúas épocas históricas precedentes que trataron sobre a
igualdade foron a grega e a francesa, aínda que ambas o fan de forma excluínte con
respecto ás mulleres. A igualdade non excluínte entre sexos desenvólvese na
Ilustración francesa a través das obras de Condorcet e Olympe de Gouges, aínda que
xa en 1673 Poulain de Várrea publicara Da igualdade dos dous sexos. Con todo, a
teoría dominante desta época, representada por Kant e Roussean, consideraba ás
mulleres como pertencentes á especie humana pero sen estatuto pleno de suxeitos.
A idea de igualdade foi protagonista durante anos na maioría das reivindicacións e dos
movementos de mulleres. O principio de igualdade entre homes e mulleres é un dos
que menos evolucionou en canto ao que significa o recoñecemento dos dereitos e
liberdades fundamentais. Os dereitos humanos séguense vulnerando e con especial
impunidade os das mulleres. En ningún lugar do mundo o tratamento das mulleres
equiparouse realmente ao dos homes.
Cada persoa vale o mesmo, independientemente de que sexa muller ou home.
O xénero non diferenza.
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Igualdade de feito:

Paridade entre homes e mulleres real e efectiva. A soa

promulgación da igualdade legal non basta para cambiar os costumes e estruturas da
desigualdade. O mecanismo de acción positiva ten como fin traballar activamente e
contrarrestar as desigualdades de partida para que a igualdade de oportunidades entre
homes e mulleres sexa unha realidade.
Producese cando na realidade sexamos iguais mulleres e homes.

Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes: Ausencia
de toda barreira sexista para a participación económica, política e social.
Exemplo: poder opinar nunha reunión onde maioritariamente as persoas son homes e
ser tomada en conta sen distincións.
Fundamentado no principio de igualdade, refírese á necesidade de corrixir as
desigualdades que existen entre homes e mulleres na sociedade. Constitúe a garantía
de que mulleres e homes poidan participar en diferentes esferas (económicas, políticas,
participación social, de toma de decisións) e actividades (educación, formación,
emprego) sobre bases de igualdade. Ausencia de toda barreira sexista para a
participación económica, política e social.
Exemplo: poder opinar nunha reunión onde maioritariamente as persoas son homes e
ser tomada en conta sen distincións.
Os homes e mulleres teñen as mesmas oportunidades para lograr os seus obxectivos.
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B.A. Colexio As Mercedes

Igualdade de retribución por un traballo de igual valor:
Igualdade de remuneración por un traballo ao que se lle atribúe un valor igual, sen que
haxa discriminación por razóns de sexo ou de estado civil en ningún aspecto relativo
ao salario ou ás condicións de retribución.
Exemplo: todas as médicas e médicos de ciruxía cobran o mesmo nun hospital.
A muller e o home polo mesmo traballo cobran igual salario.
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Illamento:

Forma de violencia de xénero consistente en evitar ou dificultar que
poidas verte con amizades ou familiares, controlar as túas chamadas telefónicas, ou
dicirche onde podes e onde non podes ir, se estudar ou non, que facer ou non e/ou con
quen.
Maneira de violencia que consiste en apartar á muller da súa familia, amizades e non
deixala acceder a postos de traballo, estudos, etc. fóra da casa.

Intimidación: Xestos de enfado e ameazantes. Achegamento físico intimidatorio,
ostentación de forza física. Berros, condución temeraria de vehículos.
Amedrentar mediante xestos ameazantes, berros, miradas… forza física a unha persoa
que, normalmente, está nunha situación de inferioridade.

Interseccionalidade:

A interseccionalidade é un enfoque que subraia que o
xénero, a etnia, a clase ou orientación sexual, como outras categorías sociais, lonxe de
ser “naturais” ou “biolóxicas”, son construídas e están interrelacionadas. É unha
ferramenta para a análise, o traballo de avogacía e a elaboración de políticas, que
aborda múltiples discriminacións e axúdanos a entender a maneira en que conxuntos
diferentes de identidades inflúen sobre o acceso que se poida ter a dereitos e
oportunidades. Acuñouno en 1989 Kimberlé Williams Crenshaw, académica e
profesora estadounidense especializada no campo da teoría crítica da raza. A súa
autora define a interseccionalidade como “o fenómeno polo cal cada individuo sofre
opresión ou ostenta privilexio en base á súa pertenza a múltiples categorías sociais”.
Que é a interseccionalidade de xénero? A interseccionalidade é un marco deseñado
para explorar a dinámica entre identidades coexistentes (por exemplo, muller, negra) e
sistemas conectados de opresión (por exemplo, patriarcado, supremacía branca). Por
tanto, o feminismo interseccional é aquel que recoñece que non existe un só eixo de
opresión, o xénero, que teña que ser tido en conta na teoría e a práctica do movemento
feminista, o que sería feminismo transversal, que omite as opresións e defende a
categoría muller como unitaria e abstracta.
Exemplo: ser muller, ser negra, e ser solteira, incrementa o risco de discriminación á
hora de poder alquilar unha vivienda.
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Santi Murias. 9 anos. Colexio Mestre Vide

Invisibilidade: ao longo da historia as mulleres e as súas achegas foron negadas
e ocultadas. A historia da humanidade construíuse desde a visión androcéntrica do
mundo que exclúe ás mulleres, chegando a nin tan sequera nomeala (de aí, por
exemplo, a utilización dos termos masculinos como xenéricos teoricamente
globalizadores e inclusivos e cuxa única realidade é que ocultan e exclúen a presenza
das mulleres). Esta invisibilidade das mulleres débese á desigualdade entre homes e
mulleres que parte da superioridade dos uns sobre as outras. Para cambiar este mundo
androcéntrico e patriarcal é necesario recuperar a historia das mulleres, tanto no que
se refire a mulleres singulares como a todas as achegas que as mulleres fixeron desde
as súas distintas miradas e realidades cotiás.
Exemplo: Marthe Gautier, investigou sobre a trisomía 21 e o seu traballo foi roubado
por Jérôme Lejeune.
Invisibilizar é ocultar creando desigualdades.
Exemplo: descubrimentos ou traballos que ao longo da historia foron ocultados ou
apodados co nome de homes.
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Martín Fontenada. 11 anos

Invisibilidade social: Fenómeno polo cal as achegas de determinados grupos
sociais como as mulleres (androcentrismo), as culturas non occidentais
(etnocentrismo), as minorías sociais (racismo) ou sexuais (homofobia) pasan
completamente desapercibidas, dando a sensación de que nunca se produciron. Tal é
o caso das mulleres na ciencia e a cultura, a historia, ou a música.
A sociedade oculta a certos colectivos e non conta coa súa opinión en beneficio doutros.
Exemplo: estudos feitos por mulleres non son tan recoñecidos como estudos publicados
por homes.
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L
Linguaxe inclusiva: uso da linguaxe de forma que responda de forma adecuada
aos avances en igualdade da sociedade e que permita nomear a todas as persoas, coa
súa diversidade, dunha forma xusta.
Exemplo: en vez de decir “ todos os que estamos aquí”, podo empregar “todas as
persoas”, ou “rapazas e rapaces”
Empregar a linguaxe de forma igualitaria, permitindo nomear a todas as persoas sen
diferenciar por sexos sen máis.
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Linguaxe sexista: Consiste en facer un uso do idioma que resulte discriminatorio
para as mulleres, xa sexa porque quedan invisibilizadas, polo reforzo de estereotipos
ou por calquera outra forma de trato inxustamente desigual.
Exemplo: “vaia mariconada” emprégase para descalificar algo, mentres que “caralludo”
é algo moi bo. Ou “todas as mulleres sodes unhas falsas e todos os homes uns brutos”.
Empregar un linguaxe
estereotipando.

discriminatoria

para

as

mulleres,

invisibilizando

ou
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Gabriel Sánchez. 6 anos. Colexio Carmelitas.
1º Ed. Primaria

Luz de gas: Unha forma de violencia sutil pero moi efectiva, que acaba provocando
que a persoa que o sofre acabe crendo que está a perder a saúde mental. A través da
repetición de afirmacións, a negación de feitos que si ocorreron realmente e o uso da
dependencia emocional, a persoa maltratadora exerce poder sobre a persoa maltratada
e acaba anulando por completo a súa vontade.
Exemplo: afirmar que o que ti dixeches ou fixeches non foi así e introducir cambios, co
tempo e as repeticións, a persoa que o sofre chega a dubidar da realidade.
Facer que as persoas dubiden da realidade a través da repetición de afirmacións.
Exemplo: cando se maltrata a unha muller repetidas veces chega a ver a súa situación
normalizada.
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M

Santi Murias. 9 anos. Colexio Mestre Vide
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Machismo: O machismo é unha ideoloxía que engloba o conxunto de actitudes, condutas,
prácticas sociais e crenzas destinadas a promover a superioridade do home sobre a muller.
Trátase dun conxunto de prácticas, comportamentos e devanditos que resultan ofensivos contra
o sexo feminino. Doutra banda, trátase dun conxunto de prácticas, comportamentos e
devanditos sobre a superioridade do home sobre a muller en varios ámbitos da vida. Segundo
o Dicionario ideolóxico feminista, o machismo é
“o conxunto de leis, normas, actitudes e
trazos socioculturais do home cuxa finalidade, explícita e/ou implícita, foi e é producir, manter
e perpetuar a opresión e submisión da muller a todos os niveis: sexual, procreativo, laboral e
afectivo. Algúns críticos consideran tamén machismo a discriminación contra outros grupos
sociais, como no caso de homes homosexuais, como non "masculino".
Exemplo: controlar a túa noiva o que mira e o que anda falando (dando a entender que a muller
é unha posesión e anulando o seu dereito de expresión).
Comportamento de desvalorización cara ás mulleres. Responde a unha forma particular de
organizar as relacións entre os xéneros. Caracterízase pola énfase na virilidade,
a forza e
o desinterese respecto aos asuntos domésticos por parte dos homes.
A desigual
distribución do exercicio do poder sobre outros ou outras conduce á asimetría na relación entre
ambos. A posición de xénero (feminino ou masculino) é un dos eixos cruciais por onde discorren
as desigualdades de poder e a familia, un dos ámbitos en que se manifesta. Os procesos de
socialización da cultura lexitimaron a crenza na posición superior do home: o poder persoal e a
autoafirmación en posesión da razón e a forza do home e a definición da muller como inferior
ao seu servizo.
Este feito prodúcese cando un home se cre superior a unha muller.

Micromachismo: O termo micromachismo foi acuñado en 1991 polo psicoterapeuta Luís
Bonino Méndez, para dar nome a prácticas que outras e outros especialistas chaman
«pequenas tiranías», «terrorismo íntimo» ou «violencia branda», menos populares que o
primeiro. Poderiamos dicir que son pequenos xestos sexistas ou machistas, algúns deles moi
sutís, que axudan a perpetuar roles de xénero, machismo, violencia suavizada contra as
mulleres, hipersexualización… Este termo designa ás sutís e imperceptibles manobras e
estratexias de exercicio do poder de dominio masculino no cotián, que atentan en diversos
graos contra a autonomía feminina. Hábiles artes, trucos, tretas e manipulacións cos que os
homes tentan impoñer ás mulleres as súas propias razóns, desexos e intereses na vida cotiá.
Son de uso reiterado aínda nos homes “normais”, aqueles que desde o discurso social non
poderían ser chamados violentos, abusadores ou especialmente controladores ou machistas.
Moitos destes comportamentos non supoñen intencionalidade, mala vontade nin planificación
deliberada, senón que son dispositivos mentais, corporais e actitudinais incorporados e
automatizados no proceso de “facerse homes”, como hábitos de acción/reacción fronte ás
mulleres. Outros en cambio si son conscientes, pero todos forman parte das habilidades
masculinas desenvolvidas para situarse nun lugar preferente de dominio e control que manteña
e reafirme os lugares que a cultura tradicional asigna a mulleres e homes. Os modos de
presentación dos micromachismos afástanse moito da violencia física, pero teñen a longo prazo
os seus mesmos obxectivos e efectos: garantir o control sobre a muller e perpetuar a
distribución inxusta para as mulleres dos dereitos e oportunidades. Exemplo: nunha parella
heterosexual o home non fai as tarefas do fogar porque ela o fai mellor. Frases como “corres
como unha nena” ou “o teu pai é un padrazo” por facer o mesmo que fai túa nai todos os días.
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Gabriel. 6 anos. A Outra Escola

Masculino xenérico: Trátase

de usar o plural masculino como se incluíse a
homes e mulleres. Responde a unha visión androcéntrica do mundo.
Exemplo: imos todos os nenos ao circo. Ou etiquetas de xoguetes onde pon “para
nenos maiores de 3 anos”.
Empregar o plural masculino para incluir a homes e mulleres.

Misoxinia: É a hostilidade e rancor cara ás mulleres.
Odio cara as mulleres polo simple feito de selo.
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Gabi. Colexio Carmelitas. Ed. Primaria

Mainstreaming de xénero (Ver Transversalidade): A organización
(a reorganización), a mellora, o desenvolvemento e a avaliación dos procesos políticos,
de modo que unha perspectiva de igualdade de xénero se incorporte en todas as
políticas, a todos os niveis e en todas as etapas, polas persoas normalmente
involucradas na adopción de medidas políticas.
Exemplo: aplicar perspectiva de xénero a todas as “asignaturas”, incluíndo mulleres nas
ilustracións dos libros non só en tarefas do fogar ou de coidados, estudando mulleres
físicas, matemáticas… tendo en conta as súas achegas e non seguir mantendo a
educación tradicional.
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Alba. 6 anos. Colexio Divino Mestre. 1º Ed. Primaria
Diego Álvarez. 5 anos. Colexio Mestre Vide. 2º Ed. Primaria
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P
Patriarcado:

forma de organización social, política e económica aparecida nas

sociedades agrarias onde algúns homes adultos dominan a mulleres e nenos co fin de
transmitir a propiedade e asegurar a filiación lexítima dos fillos. As mulleres son
confinadas no espazo privado e á función reprodutora, mentres que os homes
resérvanse o espazo público. No seu sentido literal significa goberno dos pais.
Os debates sobre o patriarcado tiveron lugar en distintas épocas históricas, e foron
retomados no século XX polo movemento feminista dos anos 60 na procura dunha
explicación que dese conta da situación de opresión e dominación das mulleres e
posibilitasen a súa liberación. Gerda Lerner (1986) definiuno en sentido amplo, como
“a manifestación do dominio masculino sobre as mulleres e nenos/ as da familia e a
ampliación dese dominio sobre as mulleres na sociedade en xeral. As teorizacións
sobre patriarcado foron esenciais para o desenvolvemento das distintas correntes do
feminismo, nas súas versións radical, marxista e materialista, entre outras.
Exemplo: na relixión católica (e na maioría das relixións) o representante é un home e
dese lugar quedan excluídas sempre as mulleres.
Literalmente significa “goberno dos pais” pero as interpretacións críticas desde o
feminismo refírense a el como un sistema ou organización social de dominación
masculina sobre as mulleres que foi adoptando distintas formas ao longo da historia.
Alicia Puleo distingue entre patriarcados de coerción “os que estipulan por medio de
leis ou normas consuetudinarias sancionadoras coa violencia aquilo que está permitido
e prohibido ás mulleres” e os patriarcados de consentimento, onde se dá a igualdade
formal #ante a lei, e que define como “os occidentais contemporáneos que incitan aos
roles sexuais a través de imaxes atractivas e poderosos mitos vehiculados en gran
parte polos medios de comunicación”.
Modelo da sociedade rexida pola dominación masculina.
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Perspectiva de xénero:

Tomar en consideración e prestar atención ás
diferenzas entre mulleres e homes en calquera actividade ou ámbito dados dunha
política. Análise da realidade xurdido desde o pensamento feminista para interpretar as
relacións de poder que existen entre mulleres e homes. Explica a vida social,
económica e política desde unha posición que fai visible o mundo feminino, a súa
realidade e as súas achegas, comparando os seus dereitos cos dos masculinos.
Pon de manifesto que a orixe e a perpetuación da desigualdade non responde a
situacións naturais ou biolóxicas senón á construción social transmitida a través da
socialización diferenciada de xénero.
Exemplo: ter en conta que os síntomas dalgunhas enfermidades son diferentes
segundo o xénero e darlle difusión a esta información (por exemplo fallo cardíaco).
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Mateo Estévez. 5ºB

Profesións feminizadas:

Os traballos feminizados son aqueles nos que a
maioría das persoas empregadas son mulleres. Historicamente, hai determinadas
profesións que foron realizadas por mulleres, como poden ser a profesión de coidadora
de nen@s, enfermaría, ou os labores do fogar. E a pesar dos esforzos a través dos
anos de incluír ás mulleres en todo tipo de sectores laborais, a realidade é que estes
«traballos para mulleres» son máis precarios e están peor retribuídos.
Por exemplo, o 97% das empregadas do fogar son mulleres, é un traballo feminizado.
Outro exemplo, o 71% dos profesionais de saúde son mulleres, é un traballo
feminizado.
As ocupacións feminizadas son aquelas nas que se emprega maioritariamente a
mulleres.
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cambiemos
o poder
patriarcal

Poder patriarcal: É o conxunto de estruturas de poder vinculadas a un xénero
con relacións de subordinación e que conducen a súa existencia cara ámbitos
pechados, é por tanto un poder excluínte. Nalgún momento da obra de Marcela Lagarde
esta di que, é necesario terminar coa inimizade histórica das Mulleres, e ademais que
o sistema patriarcal non siga tendo a Mulleres como servas voluntarias.

Políticas de igualdade de oportunidades: En España, o principio de
igualdade recóllese no artigo 14 da Constitución Española de 1978: “Todos os españois
son iguais #ante a lei sen que poida prevalecer discriminación algunha por razón de
nacemento, raza ou sexo”. Con todo, as mulleres e homes foron construíndo a súa
realidade a partir de normas culturais baseadas no predominio dos homes sobre as
mulleres, predominio de valores, de xerarquías, de significantes. Esta sociedade
baseada no “modelo patriarcal”, foi atribuíndo espazos de actuación diferentes en
función do sexo das persoas. Nesta realidade, a estrita aplicación da igualdade legal só
contribúe a seguir producindo e reproducindo desigualdades; tratar por igual as
desigualdades só axuda a perpetualas e a legalizalas. As vivencias das mulleres, e as
súas constantes loitas reivindicativas obrigan aos poderes públicos a adoptar medidas
que permitan tratar de maneira máis favorable a colectivos que aínda soportan
diferentes tipos de discriminación.
Desta forma acúñase o Principio de Igualdade de Oportunidades. Igualdade de
oportunidades significa garantir que mulleres e homes poidan participar nas diferentes
esferas (económica, política, participación social, de toma de decisións...) e actividades
(educación, formación, emprego...) sobre bases de igualdade. As Políticas de igualdade
de oportunidades son aquelas que incorporan a perspectiva de xénero na planificación,
desenvolvemento e avaliación das políticas xerais en materia de educación, saúde,
emprego, participación urbanismo, etc. (Palabras para a Igualdade. Biblioteca Básica
Veciñal).
Medidas para poder facer e participar na sociedade indistintamente.
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Principio de non discriminación: Son varias as normas internacionais que
proclaman o principio de non discriminación por razón de sexo. A Declaración
Universal de Dereitos Humanos, aprobada pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas
o 10 de decembro de 1948, contén unha declaración xenérica de igualdade, sen
distinción de sexo. O Convenio europeo para a protección dos dereitos humanos
e das liberdades fundamentais, do 4 de novembro de 1950, proclama o principio de
igualdade no goce dos dereitos e liberdades recoñecidas, sen distinción por razón de
sexo. O Tratado Constitutivo da Comunidade Económica Europea, do 25 de marzo
de 1957, no seu artigo 119 aborda explicitamente “a igualdade de retribución entre
traballadores masculinos e femininos para un mesmo traballo”. A Convención sobre
eliminación de todas as formas de discriminación contra as mulleres, celebrada
en decembro de 1979 e organizada por Nacións Unidas, define a discriminación
contra as mulleres como: “Toda distinción, exclusión ou restrición baseada no sexo
que teña por obxecto ou por resultado menoscabar ou anular o recoñecemento, goce
ou exercicio polas mulleres, con independencia do seu estado civil, sobre a base da
igualdade do home e da muller, dos dereitos humanos e as liberdades fundamentais
nas esferas políticas, económicas, sociais, cultural e civil ou en calquera outra esfera”.
En España, o principio de igualdade recóllese no artigo 14 da Constitución Española de
1978.

Roles de xénero: O rol de xénero —do inglés gender role— alude ao conxunto de
normas sociais e comportamentais xeralmente percibidas como apropiadas para os
homes e as mulleres nun grupo ou sistema social dado en función da construción social
que se ten da masculinidade e feminidade.
Pautas de acción e comportamento asignadas a homes e a mulleres, respectivamente,
e inculcadas e perpetuadas segundo o descrito no "Contrato social de xénero".

Segregación no traballo/emprego:

Concentración de mulleres e de
homes en tipos e niveis diferentes de actividade e de emprego, onde as mulleres ven
confinadas a unha gama máis estreita de ocupacións que os homes (segregación
horizontal), e a postos de traballo inferiores (segregación vertical).
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S
Sexismo: Termo que refire á suposición, crenza ou convicción de que un dos dous
sexos é superior ao outro. É comunmente expresado nun contexto de certos
comportamentos e estereotipos tradicionais baseados no sexo, os cales resultan ser un
conxunto de prácticas discriminatorias cara aos membros do suposto sexo inferior.
O uso máis frecuente refírese á convicción da superioridade do home respecto a a
muller (Glosario de termos. Roma: IPS, 1997).
Teoría baseada na inferioridade do sexo feminino que vén determinada polas
diferenzas biolóxicas entre homes e mulleres. A construción dunha orde simbólica no
que as mulleres son consideradas inferiores aos homes implica unha serie de
comportamentos e actitudes estereotipados que conducen á subordinación dun sexo
con respecto ao outro. Algunhas autoras establecen diferenzas entre machismo e
sexismo, xa que mentres o machismo é unha actitude inconsciente no sentido de que
cando a unha persoa con comportamentos machistas explícaselle a súa actitude pode
optar por abandonalos, o sexismo representa unha actitude consciente que propicia a
dominación e subordinación do sexo feminino con respecto ao masculino.
É unha actitude negativa, errónea por considerar a muller inferior ó home.

Sexo:

Condición orgánica, biolóxicamente identificable, que diferencia aos seres
animados en femias e machos.
Exemplo: supoñer que as persoas con vulva son mulleres e con pene e testículos son
homes. Característica biolóxica que diferenza o macho da femia para a reprodución.
Na especie humana existen dous sexos: macho-masculino e femia-feminino. O término
“sexo” resérvase para a discreción da diferencia biolóxica e non determina
necesariamente os comportamentos.
O sexo pode ser feminino/masculino
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Alba. Colexio Divino Maestro

Sexting (o sexteo): Denomínase sexting á actividade de enviar fotos, vídeos ou
mensaxes de contido sexual e erótico persoal a través de dispositivos tecnolóxicos, xa
sexa utilizando aplicacións de mensaxería instantánea, redes sociais, correo
electrónico ou outra ferramenta de comunicación. A palabra sexting é un acrónimo en
inglés formado por ` sex´ (sexo) e ` texting´ (escribir mensaxes). Esta práctica volveuse
aínda máis perigosa, xa que cando se perde o manexo dos devanditos contidos,
pérdese ademais a intimidade de cada emisor@.
Exemplo: mándame fotos túas espida e logo che mando as miñas.
Envío de fotos, vídeos, mensaxes de contido sexual e erótico persoal a través de
dispositivos tecnolóxicos (móvil).
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Carmela Iglesias. Colexio Franciscanas. 6ºB

Sistema de xéneros: Conxunto de estruturas socioeconómicas e políticas que
mantén e perpetúa os roles tradicionais masculino e feminino, así como o clasicamente
atribuído a homes e a mulleres. (Véxase "Contrato social de xénero").

Socialización de xénero: É o proceso polo cal nenos, nenas, adolescentes,
adquiren pautas de comportamentos, crenzas, valores e costumes que se consideran
específicas de homes ou de mulleres segundo o mundo cultural e social que lles rodea.
A través dos principais axentes de socialización, como son familia, escola, medios de
comunicación, grupo de pares, etc… atribúense diferentes roles, valores ou actitudes a
homes e mulleres. O resultado deste proceso leva á xerarquización na organización
social que deriva da aprendizaxe e non da bioloxía.
Exemplo: pintar as unllas as nenas ou agasallar instrumental científico aos nenos.
Que se oferten agasallos de nenas ou nenos en función de se a caixa é rosa ou azul.
Estereotipos que se adquiren na sociedade e que lle atribúen roles, valores ou actitudes
a homes e mulleres.
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Claudia. 5º B

Sororidade: É o resultado dun conxunto de procesos de encontro entre Mulleres,
unha alternativa compartida e un apoio para transformar a vida a favor de cada Muller.
Solidariedade, complicidade ou alianza entre mulleres, todo isto é sororidade.
Un término que inspira o movemento feminista.
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David Deza. Colexio Franciscanas

T
Teito de cristal: Barreira invisible resultante dun complexo armazón de estruturas
en organizacións dominadas por homes, que impide que as mulleres accedan a postos
importantes. Exemplo: postos de relevancia dentro da igrexa católica (coengos,
bispos…) aos que non poden acceder as mulleres.
É unha barreira invisible que se atopan as mulleres nun momento determinado no seu
desenvolvemento profesional, de modo que unha vez chegado a este punto moi poucas
mulleres franquean dita barreira, estancando a maioría a súa carreira profesional.
As causas deste estancamento proveñen no seu maior parte dos prexuízos
empresariais sobre a capacidade das mulleres para desempeñar postos de
responsabilidade, así como sobre a súa dispoñibilidade laboral ligada á maternidade e
ás responsabilidades familiares e domésticas, actividades que adoitan coincidir coas
fases de itinerario profesional ligadas á promoción profesional.
Barreira invisible que impide que as mulleres avancen no seu traballo e cheguen a
ocupar postos de relevancia ou con capacidade de decisión.
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André Rguez. Colexio Divina Pastora. 6ºA

Tiranía emocional: Forma de exercer violencia de xénero que consiste en non
expresar sentimentos, non ofrecer apoio, non respectar os teus sentimentos.
Exemplo: “se estás triste vai buscar con quen falar, a min non me raies”.
Modo de exercer violencia que consiste en non deixar expresar os sentimentos nen
mostrar apoio. Exemplo: faite un home é non chores…

Trato preferente: Trato dado a unha persoa ou un grupo de persoas, de modo
que poidan alcanzar máis beneficios, dereitos, oportunidades ou mellor acceso ou
situación que outra persoa ou grupo. Pode utilizarse de maneira positiva, mediante
unha acción positiva destinada a eliminar unha práctica discriminatoria previa, ou
negativa, se se pretende manter diferenzas ou vantaxes dunha persoa ou conxunto de
persoas sobre outras.
Exemplo: ao meu fillo deixoo sair de noite por ser home, pero á miña filla non, porque
igual fai algunha parvada.
Dar mellor trato a unha persoa ou grupo para que poidan acadar as súas metas antes.
Favorecer.
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V
Victimización primaria: É a que sofre a vítima dun delito que lle carrexa unhas
consecuencias físicas, psicolóxicas, económicas e outras relacionadas coa súa
contorna social.
Exemplo: muller supervivente de violencia de xénero que se atopa illada porque o
agresor falou mal dela e conseguiu apartar a toda a rede desta muller.

Victimización secundaria:

Engloba a relación e experiencia persoal da
vítima co sistema policial e xudicial ou as Institucións que a atenden, que pode chegar
a non ser positivo.
Exemplo: policía que trata a unha muller como incapaz ou inferior por ser supervivente
de violencia de xénero.
Coñécese como revictimización, victimización secundaria ou dobre victimización o
proceso mediante o cal se produce un sufrimento engadido por parte de institucións e
profesionais encargados de prestar atención á vítima de violencias machistas á hora de
investigar o delito ou instruír as dilixencias oportunas no esclarecemento do ocorrido:
profesionais de corpos de seguridade, avogacía, ámbito psicosocial ou sanidade.
A vítima re-experimenta a súa experiencia, froito de revivir os momentos dolorosos e
emocións asociadas á súa experiencia traumática inicial en repetidas ocasións,
fomentado isto por institucións ou profesionais das que a persoa vítima normalmente
espera axuda, comprensión e apoio. Polo cal, estaría a ser o branco dunha neglixencia
do sistema e da inadecuada abordaxe que se fai nestes casos.

Violencia doméstica/violencia na familia:

Toda forma de violencia
física, sexual ou psicolóxica que pon en perigo a seguridade ou o benestar dun membro
da familia: recurso á forza física ou á chantaxe emocional; ameazas de recurso á forza
física, incluída a violencia sexual, na familia ou o fogar. Neste concepto inclúense os
malos tratos infantís, o incesto, os malos tratos de mulleres e os abusos sexuais ou
doutro tipo contra calquera persoa que conviva baixo o mesmo teito.
É unha conducta violenta contra un membro da familia.
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Gabriel Sánchez e Oitilia. 6 anos.
Colexio Carmelitas. 1º Ed. Primaria
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Violencia de xénero: As Nacións Unidas recoñecen en 1980 como a violencia
contra as mulleres é o crime encuberto máis frecuente do mundo. A Declaración das
Nacións Unidas sobre a eliminación da violencia contra as mulleres define esta
violencia como “todo acto de violencia baseado na pertenza ao sexo feminino que teña
ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para as
mulleres, inclusive as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación arbitraria de
liberdade, tanto se se produce na vida pública ou privada”.
As agresións de todo tipo que padecen as mulleres é unha manifestación máis das
relacións de desigualdade que existen entre as mulleres e os homes. A violencia que
se fundamenta na suposta superioridade dun sexo sobre outro, que afecta a toda a
organización social converténdose nun dos máis graves problemas políticos e sociais
da actualidade no noso país, segue formando parte da realidade cotiá. As súas
manifestacións son moi variadas: desde as máis evidentes, os malos tratos físicos e
psíquicos, realizados no ámbito doméstico, ás agresións sexuais, acoso sexual,
violación.... ás máis sofisticadas como a publicidade que proxecta imaxes das mulleres
que non se corresponde coa realidade. Na IV Conferencia Mundial sobre as Mulleres
celebrada en Beijing (Pequín) en 1995, recoñeceuse que a violencia exercida contra as
mulleres é un obstáculo para a igualdade, o desenvolvemento e a paz dos pobos,
impedindo que as mulleres #gozar dos seus dereitos humanos e liberdades
fundamentais. O número de mulleres mortas ou maltratadas en todo o Planeta a mans
dos seus maridos ou compañeiros é tan significativo e xeneralizado que é necesario un
recoñecemento do mesmo e iso lévanos a falar de violencia de xénero: violencia
doméstica, agresións sexuais, mutilacións, etc.
“Constitúe violencia de xénero todo acto de violencia, baseado na pertenza da persoa
agredida ao sexo feminino, que teña ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento
físico, sexual ou psicolóxico para a muller, así como as ameazas de tales actos, a
coacción ou a privación arbitraria da liberdade, tanto si se producen na vida pública
como na privada” (Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección
Integral contra a Violencia de Xénero, art. 1). A violencia de xénero maniféstase como
o símbolo máis brutal da desigualdade existente na nosa sociedade. Trátase dunha
violencia que se dirixe sobre as mulleres polo feito mesmo de selo, por ser consideradas
polos seus agresores carentes dos dereitos mínimos de liberdade, respecto e
capacidade de decisión. Este tipo de violencia esténdese tamén aos fillos e fillas
menores de idade e o seu obxectivo último é o sometemento da muller.
É unha conducta agresiva cara a muller. Ameazas, danos físicos, psicolóxicos ou
sexuais. Tanto no ámbito público, familiar ou persoal.
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Isabel e Otilia. A Outra Escola

Violencia económica:

Inclúe a privación intencionada, e non xustificada
legalmente, de recursos para o benestar físico ou psicolóxico da muller e das súas fillas
e fillos ou a discriminación na disposición dos recursos compartidos no ámbito da
parella.
Exemplo: eu muller, para mercar a comida, primeiro vou á tenda, anoto os prezos e
logo o home dame os cartos xustos, esíxeme un comprobante da compra e non me
permite que dispoña de efectivo.
Privar intencionadamente que como muller dispoña de recursos compartidos no ámbito
da parella.
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Bruno e Otilia. A Outra Escola

Violencia física: Inclúe

calquera acto de forza contra o corpo da muller, con

resultado ou risco de producir lesión física ou dano, exercida por quen sexa ou fose o
seu cónxuxe ou estea ou estivese ligado a ela por análoga relación de afectividade,
aínda sen convivencia. Así mesmo, terán a consideración de actos de violencia física
contra a muller os exercidos por homes na súa contorna familiar ou na súa contorna
social e/ou laboral.
Exemplos: Acoso, violación, penetración de obxectos, tocamentos e contactos non
desexados, mutilación xenital, … Empuxóns, tiróns de pelo, labazadas, golpes,
patadas, queimaduras, mordeduras, estrangulamento, puñaladas, tortura, asasinato, …
Conducta agresiva contra o corpo da muller.
Exemplo: pegar un bofetón a unha muller.
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Violencia psicolóxica: Inclúe toda conduta, verbal ou non verbal, que produza
na muller desvalorización ou sufrimento, a través de ameazas, humillacións ou
vexacións, esixencia de obediencia ou submisión, coerción, insultos, illamento,
culpabilización ou limitacións do seu ámbito de liberdade, exercida por quen estea ou
estivese ligado a ela por análoga relación de afectividade, aínda sen convivencia.
Así mesmo, terán a consideración de actos de violencia psicolóxica contra a muller os
exercidos por homes na súa contorna familiar ou na súa contorna social e/ou laboral.
Chistes, bromas, comentarios, ameazas, illamento, desprezo, intimidación e insultos en
público, desigualdade na repartición dos recursos comúns, negativa a que a muller
salga soa de casa…
Exemplos: es unha inútil, ninguén te vai querer, sen min non vales nada…
Conduta verbal ou non verbal, que produce na muller desvalorización e humillación.

Violencia sexual: Inclúe calquera acto de natureza sexual forzada pola persoa
agresora ou non consentida pola muller, abarcando a imposición, mediante a forza ou
con intimidación, de relacións sexuais non consentidas, e o abuso sexual, con
independencia de que a persoa agresora garde ou non relación conxugal, de parella,
afectiva ou de parentesco coa vítima.
Exemplos: Acoso, violación, penetración de obxectos, tocamentos e contactos non
desexados, mutilación xenital, impedimento de exercer a túa sexualidade libremente.
Conduta agresiva de natureza sexual non consentida.

Violencia invisible: É

un concepto definido pola psicoloxía, que se emprega
para facer referencia a un fenómeno social mediante o cal una ou máis persoas agreden
de maneira verbal ou con accións silenciosas a outras, establecendo algún tipo de dano
a nivel psicolóxico e emocional.
Exemplo: deixar a unha compañeira/o notas na mochila, poñer a cambadela polo
corredor, rirse ou burlarse desa persoa…
Agresións que non deixan marcas, actos silenciosos que non se ven. Causan danos
emocionais e psicolóxicos.
Exemplo:burlarse dunha persoa por ter un rasgo característico.

Violencia obstétrica: É

un tipo de violencia exercida contra as mulleres no
campo da Saúde Reprodutiva, que pode desencadear consecuencias tanto a nivel
físico, emocional como psicolóxico na muller, o bebé; e na súa parella testemuña do
suceso. Tamén existen consecuencias para @s profesionais que son testemuñas
desta, aínda que non a sufran directamente.
Exemplo: obrigar a unha muller a parir deitada, facer prácticas como o hamilton a unha
muller sen o seu consentimento.
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X
Xénero:

Concepto que fai referencia ás diferenzas sociais (por oposición ás
biolóxicas) entre homes e mulleres que foron aprendidas, cambian co tempo e
presentan grandes variacións tanto entre diversas culturas como dentro de una mesma
cultura. (Glosario de termos relativos á igualdade entre homes e mulleres. Comisión
Europea, 1998)
As investigacións feministas dos anos 70 mostran que o concepto de sexo non é válido
para explicar as diferenzas de actividades entre homes e mulleres nas distintas culturas
ao longo da historia. Elabórase e introdúcese entón o concepto de xénero como
categoría de análise que permite diferenzar e separar o biolóxico, atribuído ao sexo, do
cultural, determinado polo xénero. Gerda Lerner sinala que o xénero “é a definición
cultural da conduta considera apropiada aos sexos nunha sociedade e nun momento
determinado”. Carole Pateman afirma que: “A posición da muller non está ditada pola
natureza, pola bioloxía ou polo sexo, senón que é unha cuestión que depende dun
artificio político e social”. Alicia Puleo sostén que o xénero “é o carácter construído
culturalmente, do que cada sociedade considera masculino ou feminino”. Joan W. Scott
subliña que: “O xénero concrétase nas diversas prácticas que contribúen a estruturar e
dar forma á experiencia. O xénero é unha construción discursiva e cultural dos sexos
biolóxicos”.
En definitiva, o xénero e, en consecuencia, as relacións de xénero son “construcións
sociais” que varían dunhas sociedades a outras e duns tempos a outros, e por tanto,
como tales, susceptibles de modificación, de reinterpretación e de reconstrución.
A sociedade fixo distinción das persoas por sexo: feminino ou masculino.

A primeira tarea da educación
é axitar a vida,
pero deixala libre
para que se desenvolva.
Maria Montessori

Se tes medo

PIDE AXUDA
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