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Prezadas veciñas e 
veciños,

O libro violeta 
das mulleres e 
os homes de 
Moraña ten unha 
clara intención de 
responder a moitos 
interrogantes que 
nos facemos sobre 
a nosa realidade 
social na contorna 

da igualdade. Somos conscientes de que 
a violencia de xénero, sendo a cara máis 
grave da desigualdade, constrúese a través 
de comportamentos, actitudes e ideas que 
ás veces pasan inadvertidas pero que son o 
alimento das condutas que articulan o longo 
camiño que transita dende a  discriminación 
á violencia. 

Pero aínda que todas e todos percibimos 
que queda moito por andar, tamén sabemos 
valorar o construído ata agora, porque dende 
hai anos, mulleres e homes, realizamos 
esforzos por crear unha comunidade máis 
xusta e inclusiva. Pero para elo necesitamos 
tomar o pulso ao cambio, saber en que 
momento estamos no noso camiño. Así a 
actividade que recollemos neste pequeno 
libro, persigue responder a preguntas sobre 
a calidade dos cambios neste novo modelo 
de sociedade, que idea teñen as nosas 
fillas e fillos sobre as súas nais? Cales son 

os estereotipos de xénero máis arraigados? 
Que pensan as nosas mulleres de Moraña? 
Como se senten tratadas? Que aspectos 
necesitan aínda  cambiar? 

O libro recolle as observacións da poboación 
de estudantes e as súas nais  sobre estes temas 
e cremos que ofrece unha boa imaxe sobre a 
realidade das mulleres na nosa comunidade. 
Queda pendente reflexionar do mesmo xeito 
sobre a nova realidade dos homes.  

A elaboración e concreción do  programa 
foi unha oportunidade para a  reflexión das 
nenas, nenos, mozas e mozos que quixeron 
participar. Para as nais, que normalmente 
non teñen tempo para os  espazos de 
reflexión, as entrevistas que lles realizaron 
as súas fillas e fillos foi unha ocasión  non so 
para reflexionar senón tamén para transmitir 
as súas experiencias e necesidades. 

Dende o concello agradecemos a todas 
as persoas participantes o esforzo,  
especialmente ás profesoras e profesores 
que nos permitiron realizar esta actividade 
no Colexio Público Santa Lucía.   As 
conclusións resultan moi enriquecedoras  
e dirixen  e motivan novas estratexias de 
traballo. Unha tarefa que asuminos  coa 
ilusión de que esta acción é o comezo 
de novos espazos de reflexión e crítica, 
para a construción desta comunidade 
que creamos co noso traballo e esforzo 
diario para tódalas persoas que vivimos en 
Moraña.  

Presentación
do Alcalde

D. José Cela Camiño

Alcalde do Concello de Moraña
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O Libro Violeta das Mulleres e os 

Homes de Moraña

1.  Introdución

O libro violeta das mulleres de Moraña 
é un proxecto de sensibilización, 
concienciación e intervención no 
contexto da igualdade que busca 
visibilizar o papel das mulleres na 
comunidade, promover cambios de 
valores na sociedade e no ámbito 
educativo e potenciar a igualdade 
de oportunidades entre mulleres e 
homes. Con este fin, reflexionamos de 
xeito transversal sobre as mulleres da 
comunidade tanto no ámbito familiar, 
como social dedicando especial 
atención ao rol da muller nos diferentes 
contextos. 

No contexto do programa “A ecuación da 
Igualdade”, no ano 2018 editamos o libro 
violeta das nenas e nenos de Moraña, 
no que a rapazada da comunidade 
reflexionou sobre o devandito tema. 
O proxecto materializouse nun libro 
que editamos construíndo un relato 
compartido socialmente. Os nenos 
e as nenas reflexionaron sobre os 
significados da igualade en cada grupo 
a través de diferentes recursos para 
integralos nun relato común sobre a 
experiencia da igualdade.  A actividade 
foi ilusionante e moi positiva porque por  
unha banda creamos a oportunidade 
de reflexionar sobre a igualdade 

e tamén de materializar aqueles 
procesos nun libro testemuña desta 
sensibilización comunitaria. Pero tamén foi 
útil para detectar ámbitos e problemáticas  
conflitivas na poboación, aspecto que 
orientou as nosas actuacións posteriores.

Pero non só recollemos no traballo de 
sensibilización moita información sobre os 
retos específicos de cara á continuidade 
das intervencións, tamén incorporamos 
melloras metodolóxicas para aplicar  a 
esta difícil tarefa de modificar as formas  e 
modelos de identificarnos e convivir.  

Así comprendemos a importancia 
de construír relatos alternativos aos 
consolidades dende o patriarcado, na 
dirección do cambio dun modelo novo de 
comunidade baseado na igualdade. Nesta 
oportunidade aprendemos que para 
estes cambios de mentalidade resulta 
imprescindible: 

•  Manter continuidade na proxección 
dos obxectivos a través de proxectos 
diversos pero enmarcados nun 
mesmo programa a longo prazo. 

•  Manter activos os proxectos a 
maior cantidade de tempo e espazo 
posibles na comunidade, a través de 
accións de participación comunitaria 
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lonxitudinal e transversal.

• Constatar o maior impacto dos 
proxectos cando se articulan na 
participación activa da poboación, 
é dicir, que as persoas obxecto 
da intervención  non sexan meros 
observadores pasivos dunha 
acción de sensibilización, senón 
protagonistas activos do proceso. 

•  Involucrar  transversalmente nestas 
accións a maior parte dos sectores 
da poboación.

As nosas accións están inspiradas pola 
investigación no eido da Psicoloxía 
Comunitaria do cambio social  (Canaval, 
1990) que  nos informa dos aspectos 
relevantes para o cambio social, 
como a participación activa da xente, 
a construción de relatos compartidos 
e os obxectivos mantidos a longo 
prazo. Tamén interésanos  o modelo 
do Empowerment (Rappaport, Powell, 
1981,   Zimmerman, 1991) que resalta os 
beneficios das accións comunitarias na 
dimensión individual para a mellora do 
benestar.

Con estes principios orientadores 
propoñemos abordar nesta ocasión, 
dentro do programa marco “A ecuación 
da igualdade”, O libro violeta das mulleres 
e os homes de Moraña. Un proxecto 
orientado a reflexionar sobre a situación 
da muller, intervir sobre aqueles 
aspectos negativos e crear un novo 
relato que se recolla na edición dun 
libro.

Reflexionamos de xeito transversal sobre as 
mulleres da comunidade tanto no ámbito 
familiar, como social dedicando especial 
atención ao rol da muller nos diferentes 

contextos. 
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O libro violeta das mulleres e os 
homes de Moraña é un proxecto 
dirixido a cubrir un amplo conxunto 
de obxectivos que de xeito xeral e 
estrutural pódense definir así: 

•  Sensibilizar, concienciar e intervir   
sobre a igualdade  e previr a 
violencia de xénero a través 
de accións de participación 
activa nun proceso de reflexión 
individual, grupal e comunitaria  no 
contexto do papel das mulleres 
para  dirixir e promover o cambio 
de modelo de convivencia e de 
valores na sociedade e no ámbito 
educativo,  elaborando un novo 
relato comunitario que  potencie a 
igualdade de  oportunidades entre 
mulleres e homes.

Este gran obxectivo operativízase a 
través de obxectivos específicos:

• Fomentar a empatía, o respecto 
e a reflexión  de cara ás  nais na 
poboación de estudantes.

• Identificar os temas, actitudes 
e condutas  máis conflitivos e 
arraigados na comunidade e que 
obstaculizan o cambio de modelo 
de convivencia.

• Dar visibilidade aos valores da 
igualdade a través de accións de 
proceso comunitaria e manter os 
contidos activos a maior cantidade 
de tempo posible.  

•  Levar a concienciación do nivel 
individual  ao grupal e comunitario.

•  Impulsar a creación de sinerxías  
de participación activa das persoas 
na comunidade para aproveitar 
o seu poder mobilizador para o 
cambio.

•  Involucrar ás nenas e nenos  nesta 
reflexión pola igualdade.

•  Promover na comunidade 
o sentido crítico fronte aos 
comportamentos patriarcais 
normalizados.

•  Crear un clima favorable á 
crítica e o cambio de valores na 
comunidade.

•  Xerar comportamentos modélicos  
nos adultos para as nenas e os 
nenos no ámbito da defensa da 
igualdade.

•  Crear un relato compartido sobre 
as aspiracións da igualdade na 
comunidade.

2. Obxectivos
do proxecto
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•  Aproveitar os beneficios no 
benestar das actividades  
comunitarias na dimensión 
interindividual (liderado, 
autoestima, motivación, 
identidade, etc.) .

• Ofrecer ás mulleres unha canle 

de comunicación e participación.

•  Obter información sobre a 
evolución e presenza dos 
estereotipos de xénero na 
poboación estudantil.

• Coñecer a opinión e necesidades 
das mulleres da comunidade.
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3. Programa de actividades
para a execución 
do libro violeta das 
mulleres e os homes 
de Moraña.
3.1- Primaria. Na pel da miña nai

O obxecto xeral destas actividades foi 
que as nenas, nenos, mozas e mozos, 
reflexionaran sobre as súas nais por 
fóra do seu rol de nais. Non só para 
enriquecer a percepción sobre elas, 
a súa relación coa vida  e as súas 
necesidades como mulleres -con 
independencia da responsabilidade 
de responder ás demandas das fillas 
e fillos-  senón para motivar nas e 
nos menores, a maduración dentro 
dun marco mais empático e menos 
egocéntrico. Na actualidade existe 
unha percepción social moi comentada 
sobre a tendencia a sobreprotexer 
que mantemos como estilo educativo 
e que xunto a estímulos claramente 
narcisistas promovidos dende os 
medios da nosa sociedade, consolidan 
nos máis pequenos unha percepción 
do mundo moi centrada nos seus 
desexos individuais e na súa propia 

imaxe. Os síntomas destas actitudes 

obsérvanse moi especialmente nas 

relacións familiares máis íntimas e 

alcanzan a máxima expresión no 

desenvolvemento da adolescencia.  

Fomentar a empatía, o respecto e a 

reflexión  de cara ás  nais, é un dos 

obxectivos máis importantes desta 

actividade. 

Existe polo tanto unha dobre dimensión 

da actividade, por unha banda de 

carácter social en canto á posición 

da muller na nosa cultura pero tamén 

e fundamentalmente emocional, xa 

que proporcionamos un marco de 

observación da outra persoa por fora 

das propias necesidades.

Con estas motivacións 

desenvolvéronse nos diferentes 

grupos as seguintes accións:
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Primeiro e segundo de primaria

Actividade: Mulleres, nais e moito máis.

Obxectivos: 

• Integrar na percepción das propias nais os diferentes roles 
da muller fóra do rol na familia.

• Enriquecer a percepción das nenas e nenos sobre as 
necesidades das nais fóra do seu rol maternal.

• Potenciar unha actitude empática na relación coas nais.

• Fomentar nas nenas e nenos o desenvolvemento dun 
pensamento menos egocéntrico sobre as necesidades das nais. 

Metodoloxía da actividade: As nenas e nenos de  primeiro e 
segundo de primaria visualizaron imaxes de mulleres en diversas 

actividades e accións, vinculadas co rol materno e outros roles 
da vida.  Motivamos a reflexión a través de preguntas (cánsanse 

as nais de ser nais todo o tempo?, teñen que ser nais sempre?, 
son felices cando fan outras cousas diferentes a ser nais?, teñen 

tempo para facer outras cousas ademais de ser nais?).

A reflexión materializouse a través de debuxos sobre elas que 
logo integraron a exposición do 25 de novembro na Casa da 

Cultura do Concello de Moraña.
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Terceiro e cuarto de primaria

Actividade: O mundo entre nais e avoas.

As nenas e nenos de segundo e terceiro reflexionaron a través de 
imaxes proxectadas sobre os cambios  ao longo da vida das nais 
e das avoas. Motivamos nesta oportunidade á reflexión sobre os 
cambios entre xeracións e os seus roles, a través de preguntas e 
suxestións, para valorar como estes roles afectan a variables de 

personalidade e actitudes vitais.

As nenas e nenos realizaron retratos das nais e das avoas, que se 
integraron na exposición  do 25N.
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Quinto e sexto de primaria

Actividade: Un símbolo para miña nai

Obxectivo: 

• Introducir a natureza simbólica do ser humano e como esta 
condición determina a particular visión do mundo e das persoas. 

• Motivar unha reflexión sobre a forma de interpretar a 
presenza das nais na vida.

• Motivar unha perspectiva independente das propias 
necesidades na observación das nais

Metodoloxía da actividade: As nenas e nenos de quinto e sexto 
traballarán na creación dun símbolo para a súa nai. Motivamos, 

a través da presenza dos símbolos na nosa cultura, a súa 
importancia na nosa condición de seres  simbólicos e poñemos 

de manifesto como esta natureza determina a nosa peculiar 
conciencia e responsabilidade sobre as nosas emocións e sobre 

outras persoas.
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3.2- Alumnas e alumnos da ESO.  

Grandes Entrevistas.

Obxectivos

• Desenvolver a capacidade de centrar a atención nas 
necesidades do outro por fóra das propias.

• Descubrir as motivacións persoais das nais con 
independencia do rol maternal.

• Desenvolver unha mirada empática e respectuosa sobre a 
condición da muller no ámbito familiar.

• Promover a maduración emocional a través dunha mirada 
con maior perspectiva e humanidade, sen a proxección das 

propias necesidades e a idealización do rol materno. 

Metodoloxía da actividade

As alumnas e alumnos reflexionaron sobre o marco da entrevista, 
que significa ser unha boa/bo entrevistador, a importancia do 

entrevistado, cales son as preguntas axeitadas, cales son as que 
a persoa espera e aquelas que non, etc.  

Na primeira parte da actividade as rapazas e rapaces 
preparáronse para a entrevista  respondendo  sobre  as súas  

percepcións sobre as súas nais ou calquera outra figura maternal 
alternativa. Na segunda parte da actividade realizaron a 

entrevista. 
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4. Resultados  
das actividades  
en Primaria.

Dos 196 alumnas e alumnos de 
educación primaria participaron 154, 
o que significa o 78.57 das alumnas e 
alumnos. 

As nenas e nenos de primeiro de 
primaria debuxaron as súas nais 
moi vinculadas ao seu rol materno 
ou ás tarefas do fogar.  Pero nestas 

idades as nenas e nenos pensan 
fundamentalmente na súa nai no 
exercicio do seu rol materno; de 
feitos moitos, aínda que a proposta 
era debuxar unicamente as súas nais, 
incluíron na imaxe as activides coas 
que as identifican. Situación repetida  
sete veces nun total de doce. 

A distribución das alumnas e alumnos de primaria pode consultarse na seguinte 

táboa.

Grupo Número de 
alumnas

Número de 
alumnos Totais

1 Primaria 11 12 23

2 Primaria 8 19 27

3 Primaria 15 14 29

4 Primaria 11 23 34

5 Primaria 25 23 58

6 Primaria 17 8 25

Totais 87 109 196
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As nenas e nenos de segundo de primaria, motiváronse  reflexionando sobre  
o rol das nais dentro do fogar, vinculado coas responsabilidades na familia e 
aquelas outras en relación con  diversos roles fóra dela. Debuxaron as súas 
nais naquelas actividades que segundo eles eran das que máis gostan elas. Os 
resultados, na seguinte táboa: 

Actividade 

Nº de nenas 
e nenos que 
identifican a 

actividade como 
favoritas das súas 

nais

Actividade dentro 
do rol parental-
familiar-fogar

Actividade fora 
do rol parental- 
familiar -fogar

Coidar dos animais 1 X

Estar na piscina 1 X

Lerme un conto, 

ir á praia comigo, 

xogar comigo, ir 

ao cine comigo, 

facer os deberes 

comigo, camiñar 

comigo

8 X

Pasear 2 X

Limpar 2 X

Traballar (as nenas 

e nenos identifican 

traballar co 

traballo fóra do 

fogar)

2 X

Ir en barco 1 X

Coidar de persoas 1 X

Cociñar 1 X

Volver a casa 1 X

Ir á praia 1 X

Estar coa familia 2 X
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As alumnas e alumnos de terceiro reflexionaron sobre a actividade predilecta 
das súas nais e avoas. Os resultados desta reflexión recóllese na seguinte táboa: 

Actividade 

Nº de nenas 
e nenos que 
identifican a 

actividade como 
favoritas das súas 

nais

Actividade dentro 
do rol parental-
familiar-fogar

Actividade fora 
do rol parental- 
familiar -fogar

Xogar comigo (ver 

a tele comigo…)
5 X

Coidar das plantas 2 X

Traballar (as nenas 

e nenos identifican 

traballar co 

traballo fóra do 

fogar)

2 X

Descansar 1 X

Falar 1 X

Ler 1 X

Cociñar 1 X

Ir de compras 1 X

Coidar dos animais 1 X

Coidar da familia 1 X

Pasear 1 X

Dar abrazos 1 X

Xogar ás cartas 1

Moda 1
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No caso das nenas e nenos de cuarto de primaria

Actividade 

Nº de nenas 
e nenos que 
identifican a 

actividade como 
favoritas das súas 

nais

Actividade dentro 
do rol parental-
familiar-fogar

Actividade fora 
do rol parental- 
familiar -fogar

Estar comigo, que 

lle lea contos, dar 

paseos comigo 

6 X

Xogar á Nintendo 1 X

Cociñar 1 X

Traballar 3 X

Tarefas do fogar 2 X

Estar/ocuparse da 

familia
4 X

Debuxar/pintar 2 X

Coidar dos animais 1 X

Coidar das plantas 2 X

Camiñar 1 X

Escoitar música 1 X

A horta 3 X

Aspirar 1 X
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As nenas e os nenos de quinto e sexto de primaria traballaron coas calidades 
das nais para a construción dunha imaxe simbólica delas. Os resultados das 
calidades e dos símbolos utilizados aparecen nas seguintes táboas.

Calidades  Grupo 5º primaria Grupo 6º Primaria Totais

Cariñosa 9 8 17

Divertida 3 4 7

graciosa 1 1

Pacifista 3 6 9

Contenta 2 1 3

Concienciada 

medio
1 1 2

Cálida 2 2 4

Traballadora 4 9 13

Forte 11 6 17

Concienciada pola 

igualdade
1 1 2

Segura de si 

mesma
1 - 1

Medrosa 1 - 1
Intelixente 4 2 6

amable 3 3 6

Gran muller 1 - 1

Boa 3 1 4

Cociñeira 1 - 1

Constante 1 - 1

Quéreme 1 - 1

Boa e mala 

(dualidades)
5 4 9

Odia o tabaco 1 - 1

Concienciada pola 

saúde
1 1 2
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Calidades  Grupo 5º primaria Grupo 6º Primaria Totais

Miña nai é todo 1 1

Fermosa 5 1 6

Animalista 3 1 4

Iluminadora 2 5 7

Libre 1 4 5

Amorosa 1 6 7

Enfadada 1 - 1

Poderosa - 5 5

Alegre - 6 6

Creativa - 1 1

Xenerosa - 1 1

Tranquila - 2 2

Ordenada - 1 1

Colaboradora - 1 1

Rápida - 1 1

Brillante - 2 2

Paciente - 2 2

Xusta - 1 1

Valente - 1 1

Protectora - 1 1

Activa - 1 1

Valiosa - 1 1

Moderna - 1 1

As nenas e nenos de quinto e sexto construíron os símbolos das nais sobre da 
base da metáfora seguintes: sol. lúa, corazóns, abstracción para simbolizar a 
grandeza, nubes, chuvia, lámpadas, martelos, coroas, paisaxe, natureza, casco, 
club de fútbol, árbores, flores, océano, símbolos matemáticos, rodas, río, casa, 
animais, música, xogos de mesa, notas musicais, pedra, escudos, panel, espiral, 
montaña rusa, paxaros, serpe, mundo, balanza entre outros. 
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5. Resultados  
das actividades
na ESO

Do total de 142 alumnas e alumnos 
da ESO participaron na actividade 109 
estudantes, o que representa o 75,69 
% do alumnado. 

As mozos e mozas reflexionaron  
sobre o rol da muller na familia e na 
sociedade e fixérono entrevistando as 
mulleres mais queridas, as súas nais ou 
outras figuras familiares que cumpren 
este rol maternal. 

Para desenvolver axeitadamente unha 
entrevista hai que prepararse, por 
iso primeiro as persoas participantes 
realizaron unha exploración persoal das 

figuras destas mulleres respondendo 
a unha autoentrevista sobre elas.  En 
segundo lugar realizaron as entrevistas 
ás súas nais seguindo  un protocolo 
estruturado previo e unha serie de 
indicacións sobre a forma de abordar 
axeitadamente unha entrevista 
e conseguir o máximo da nosa 
entrevistada.  O dato de participación 
correspóndese coas autoentrevistas 
que realizaron as alumnas e alumnos 
sobre as súas nais. Das entrevistas 
feitas na casa foron entregadas 86. Os 
datos corresponden aos alumnos de 
primeiro, segundo e terceiro da ESO. 

Na seguinte táboa recollemos a distribución das alumnas e alumnos da ESO.

Grupo Número de 
alumnas

Número de 
alumnos Totais

1ºESO 20 19 39

2ºESO 19 28 47

3ºESO 12 10 22

4ºESO 19 15 34

Totais 70 72 142
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As alumnas e alumnos de cuarto da 
ESO foron, igual que os outros grupos, 
informados da actividade, dos contidos 
e dos obxectivos para a edición do libro 
e a realización da exposición dedicada 
ás nais da comunidade, pero non se 
realizaron as entrevistas ás nais.
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5.1- Resultados das autoentrevistas  

1- É a miña nai unha muller feminista? Por que?

si 42

non 11

Non sabe 50

Creo que non 1

Creo que si 5

As persoas que xustificaron a resposta 
fixérono dos seguintes xeitos: 

•  SI porque é boa persoa (2)

•  Si porque respecta a igualdade

• Si porque sempre me fala destes 
temas

•  Si porque trata igual a un home 
que a unha muller

•  Si porque quere a igualdade (7)

•  Si porque pensa que todas as 
persoas somos iguais

•  Si porque defende a idea da 
igualdade de dereitos (10)

•  Si porque lle interesa a igualdade 
de xénero (2)

•  Si porque non lle parece xusta a 
desigualdade de dereitos.

•  Si porque defende a todas as 
persoas por igual (3)

•  Si porque sempre defende 
ás mulleres cando escoita 
comentarios machistas

•  Si porque loita no traballo polos 
dereitos de ámbolos dous xéneros.

•  Si porque cando ve unha noticia 
de xénero tápase a cara.

•  Si porque ela loita pola igualdade 
(2)

•  Si porque quere loitar polos 
dereitos e a igualdade

•  Si porque ten traballos (sobre 
igualdade) de cando estudaba

•  Si porque ela apoia a igualdade

•  Non sei porque nunca lle 
preguntei  (11)

•  Non sei porque non me interesan 
eses temas e menos falados coa 
miña nai.

•  Non sei, nunca mo dixo. 
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•  Non, porque nunca foi un 
movemento.

•  Non sei, nunca tiven preocupación 
por sabelo.

•  Non sei, nunca falamos diso (6)

•  Non entendo a pregunta

•  Non porque non vai as 
manifestacións e os seus 
comentarios non son nin feministas 
nin machistas.

• Non porque ela non loita pola 
igualdade

•  Non polo que ela di sobre o 
feminismo.

•  Non porque o movemento é falso 
(1)

•  Non porque non defenden 
dereitos (2)

•  Non a vin nesa situación

•  Non porque nunca a vin interesada 
nestes temas nin falar sobre eles. 
(3)

•  Non é feminista como tal, ela 
defende os dereitos entre homes 
e mulleres.
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2- Amais da familia, que cousas son moi importantes para ela?

Ámbito Número de respostas

O traballo 40

Os animais, mascotas 15

As súas amigas/os amizade/vida social  46

Ler 1

O compromiso 1

Viaxar/andar/pasear 5

Falar cos veciños 1

Diñeiro 4

Axudar aos familiares/á xente/benestar 

de todos/as 
10

Pintar/ arte/ Música 7

Natureza/plantas /horta 5

Vida familiar 7

Divertirse 2

Non sabe 5

Festa 1

Saúde e coidado persoal 12

Libros/Historia/estudos  4

Seus dereitos 1

Perruquería 1

Repostería/cociñar 4

Eu e os seus fillos 3

Hixiene da casa /casa 2

Coche/tele/teléfono 3

A vida en xeral 1

Educación 1

Ganchillar /coser 2
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2- Amais da familia, que cousas son moi importantes para ela?

Ámbito Número de respostas

Cinema 2

Eu/ Facerme feliz 3

Tempo libre 3

Compras 1

Estar co meu pai 1

Deportes 2

Estar co meu pai 1

Deportes 2

3- De ter outra vida, en que creo que tamén triunfaría?

Ámbito Número de respostas

Enfermeira  6

Cociñeira/Reposteira/ Chef/ 

Degustadora/critica restaurantes 
22

Moda 1

Manualidades  3

Botánica/Agricultura 2

Ama de casa 1

Facerme feliz en calquera vida 1

Perruquería 8

Profesora/ educación/ Estudos 18

Escritora /Artista/pintar 11

Forestal 1

Cruz Vermella 2

Mundo mariño 1

Hostalería/Ter un furancho 2
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3- De ter outra vida, en que creo que tamén triunfaría?

Ámbito Número de respostas

Deportista 3

Non sabe 18

Boxeo 2

Doutora en medicina/ psiquiatra 2

Informática 1

ONG 1

Psicóloga 7

Coser 2

Directora 1

Todo o que se propoña 2

Periodismo/fotografía 2

4- A miña nai, ten tempo para ela mesma?

SI 77

Non 13

Pouco 3

Ás veces 16

5- Amais do seu rol de nai, que clase de muller creo que é a miña nai? Enumera as 
súas calidades.

Ámbito Número de 
respostas Ámbito Número de 

respostas

Intelixente 24 Cariñosa 13

Creativa/artista 7 Non sabe 19

Valente/atrevida 6 Educada 3



43

O Libro Violeta das Mulleres e os 

Homes de Moraña

5- Amais do seu rol de nai, que clase de muller creo que é a miña nai? Enumera as 
súas calidades.

Ámbito Número de 
respostas Ámbito Número de 

respostas

Risoña 1 Perseverante 1

Perfecta 1

libre 1 Solidaria 1

Forte 29 Protectora 1

Traballadora 25 Relaxada/paciente 2

Boa 18 Graciosa 4

Divertida 2 Extravertida 8

Especial/única 2 Atenta/amable 13

Rápida/apurada 2 Sabia 1

Honesta 1 Agradable 1

Empática/caritativa 7 Imaxinativa 1

Esixente 7 Tímida 2

Boa cociñeira 4 Xenerosa  4

Divertida/graciosa 12 Directa 1

Con moito carácter 3 Introvertida 3

Loitadora 4 Proactiva 1

Alegre/sorrinte 9 Moderna 4

Guapa 3 Responsable 6

Xusta/ empática  7 Limpa 1

Social 1 Respectuosa 1

Egocéntrica 1 Xenial 1

Seria 1 Triunfadora 1
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6- Está satisfeita como nai? E como muller?

Como nai si 81

Como muller si 84

Como nai non sei 3

Non sei nin como nai nin como muller 7

5- Amais do seu rol de nai, que clase de muller creo que é a miña nai? Enumera as 
súas calidades.

Ámbito Número de 
respostas Ámbito Número de 

respostas

liberal/ aberta 3 Orgullosa 1

Amable 6 Pacífica 1

Ordenada/

organizada 2 Sincera 4

Sincera 4 Constante 1
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7- Está satisfeita como nai? E como muller?

• Como foi a súa xuventude e como 
se sinte como nai.

• Se non tivese ese traballo en que 
outras cousas traballaría.

• Como foi capaz de coidarme 
despois dun accidente.

• Está en realidade contenta/
satisfeita coa súa familia.

• Que é o que mais lle gusta facer. 
(3)

• Se cambiaría de vida para facer 
outra cousa.

• Se lle gusta a súa vida agora 
mesmo.

• Cal é o seu fillo preferido.

• Que é o que máis lle gusta de ser 
nai. (5) 

• Cales serían a súas vacacións 
soñadas.

• Se fun no primeiro intento.

• Se é feliz/ feliz cos seus fillos/ coa 
xente que a arrodea.  

• Como saíu adiante despois dos 
problemas coa  familia/co meu 
pai/outros

• Cal foi o seu pasado 

• Se lle gusta pasar tempo cos seus 

fillos

• Se está satisfeita como nai.

• Como é o seu benestar.

• Que é  o que lle gustaría facer 

• Se se sinte sinte respectada.

• Se quere que lle axudemos noutra 
cousa.

• Se está contenta co seu traballo.

• Como coñeceu aos seus amigos e 
historias da súa infancia.

• Se defendía os dereitos de 
pequena e como.

• Se me apoiaría en algunhas 
cousas.

• Por que non quere ter outro fillo.

• Que lle gustaba facer de pequena.

• Que logro académico ou laboral 
lle gustaría obter.

• Se algunha vez sufriu 
discriminación por parte dos 
homes.

• Moitas.

• Que lle parecen os seus fillos e se 
quere cambiar algo deles.

• Se está feliz coa súa vida.

• Se está orgullosa dos seus fillos.

As seguintes son as preguntas que realizaron as nenas e nenos respondendo a 
este ítem (indícase entre paréntese o número de repeticións cando a pregunta 
foi formulada máis dunha vez): 
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• Que opina sobre a revolución 
feminista.

• Se está contenta no seu traballo.

• Como se chamaba o seu pai / o 
seu equipo de fútbol.

• Polo resto da súa vida.

• Como se sinte.

• Se está contenta co que ten.

• Que lle gustaría facer.

• Se es feliz.

• En que lle gustaría traballar.

• Se se sinte satisfeita de como é 
ela.

• Non, porque xa sei todo dela.

• Non me gustaría preguntarlle 
nada. (61)
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5.2- Resultados das entrevistas ás nais 

1- Ola….(nome da entrevistada)  Es unha muller feminista? Porqué?

Si 44

Non 7

Non sabe 1

Si e non/neutral 4

Nas entrevistas participaron 56 mulleres. Descoñecemos os motivos polo que o 
resto das entrevistas non se realizaron.

As entrevistadas xustifican a súa resposta: 

• Non deberían existir o machismo e o 
feminismo.

• Si porque creo na igualdade de 
tódolos dereitos.

• Si Porque respecto a igualdade.

• i porque quero igual dereitos para 
homes e mulleres. (8)

• Si porque quero igualdade de 
xénero.

• Si porque considero ter os mesmos 
dereitos e liberdades que os homes. 

• Si porque defendo os dereitos das 
mulleres.

• Si porque todos e todas temos que 
ser iguais. 

• Si porque ser feminista significa 
igualdade entre homes e mulleres.

• Si porque entre outras cousas intento 
demostrar a valía das mulleres ao 
meu fillo e educalo en igualdade. 

• Si porque ser feminista é a igualade 
de dereitos entre mulleres e homes 
e foi o feminismo ao longo da historia 
que conquistou estes dereitos.

• Si sempre que se valore ao home 
tamén.

• Si porque considero que a época da 
muller escrava xa ptasou.

• Non porque considero que homes 
e mulleres teñen as mesmas 
capacidades. 

• Non considero ser feminista para 
loitar pola igualdade.

• Non porque non considero que 
haxa cousas para homes e para 
mulleres.
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2- Amais da familia, que cousas son moi importantes para ti?

Ámbito Número de respostas

Cariño/ estado emocional 3

Amizades/vida social 18

Saúde 18

Traballo 22

Natureza/ ecoloxía 13

Boas relacións 3

Felicidade 3

Compras 1

Cociña/coser 2

Viaxar 1

Estudos das fillas/os 4

Prantas 1

Animais 7

Estabilidade económica 1

Benestar persoal e social/ calidade de 

vida/paz  
14

Familia/casa 5

O lecer/ aproveitar da vida  5

O amor 1

A respecto da sociedade á muller 1
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3- De ter outra vida, en que pensas que tamén triunfarías?

Ámbito Número de 
respostas Ámbito Número de 

respostas

Hostaleira/

restauración 
5 Profesora 6

Empresaria 2 Medicina/cirurxana 3

Coidadora/axudar 3
Repostería /Chef / 

concienciación
2

Viaxar  1 Psicoloxía 3

Política/cambios 
lexislativos/

conscienciación
3 Fotografía 1

Social/enfermería 1
Arte/ pintura/

Música 
6

Traballo 1 Coser 1

Estudar/carreira 

universitaria
3

Matemáticas/

empresariais/ 

económicas

1

Perruquería 2
Agricultura/

ecoloxía/botánica 
4

Destacar 

mundialmente en 

algo 

1
En todo o que me 

propuxera 1

Enfermeira 2

Manulidades/

artesanía/

decoración

4

Exército 1 Futbolista/deporte 2

Ser rica e vivir a vida 1

Non sabe 4 Veterinaria 1
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Sobre as necesidades, as entrevistadas manifestan:

4- Consideras que tes tempo para ti mesma? 

Que necesitas?

Si 26

Non 28

As veces 1

• Máis tempo para a familia 

• •Máis organización persoal

• Días de 36 horas

• Traballar menos

• Desconectar máis

• Desenvolver actividades que me 
motiven

• Necesito máis axuda dos membros 
da familia.

• Necesito medidas de conciliación

• Necesito vacacións e máis saúde 
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5- Cóntame algunha situación na que te sentiches discriminada por ser muller.

Situación Número de respostas

No traballo/diversas situación  17

No banco 1

Na casa familia/ familia extensa 5

Entrevistas laborais 1

Na rúa andando e co coche (muller tiñas 

que ser)  
3

No Xulgado 1

No colexio 1

Na xestión de coches/motos 5

Directora 1

Todo o que se propoña 2

Periodismo/fotografía 2

Das mulleres entrevistadas, 24 manifestan que non se sentiron nunca 
discriminadas e 32 consideran que si. As situación da discriminación resúmese 
na táboa.

6- Estás satisfeita como nai?  E como muller?

Si 52

Non 4

Algunhas observacións deste apartado que realizaron as entrevistadas: 

• Si pero supón un grande esforzo.

• Estou satisfeita como nai pero como 
muller podería ser mellor.

• Sempre se pode mellorar.

• Non como nai porque me gustaría 
dedicarlle máis tempo.

• Nunca se pode estar satisfeita, vaise 
improvisando como nai e como 
muller.



52

O Libro Violeta das Mulleres e os 

Homes de Moraña

Na táboa recollemos as reflexións das mulleres sobre o que consideran que 
aínda ten que cambiar.

7- Que cambios consideras que aínda son necesarios para que as mulleres  
estean en igualdade de oportunidades?

Igualdade salarial por igual traballo e 

cargo 
16

Discriminación por razón de etnia, relixión 

e condición social 
3

Condicións e dereitos  laborais xerais 6

Cambios na linguaxe inclusiva 1

Educación aos adolescentes en igualdade  8

Flexibilidade horaria 2

Conciliación familiar e a súa defensa por 

parte do Estado. 
5

Recoñecemento da presenza da muller 

en traballos  tradicionalmente de homes.
1

A igualdade de oportunidades non pode 

depender do sexo.
1

A cultura do rural non favorece o 

desenvolvemento da igualdade
1

Cambiar a mentalidade da xente  baseada 

nos estereotipos de xénero
1

Creo que xa estabamos en igualdade 

pero algunhas mulleres se pasan de listas 

e por iso retrocedemos.

1

Que as mulleres gobernen nos países/

máis mulleres en altos cargos/ 

Superación do teito de crista/cargos de 

poder  

5

Que as persoas non sexan tan machistas 1

Denunciar os casos de sexismo e acoso 1
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Rexeitar binarismo de xénero 1

Cambiar a constitución 1

Protección as mulleres maltratadas 1

Que as persoas abran a mente 2

Cambios nos países menos desenvolvidos 

sobre violencia de xénero
1

Traballar menos para estar máis coa 

familia
1
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8- Hai algunha outra cuestión sobre a que queres expresar algo?

• A educación é o mellor vestido para 
a festa da vida.

• Importante é educar as nenas e 
nenos dende cativos na igualade de 
xénero para que no futuro sexa unha 
realidade.

• Por culpa dunhas listas en lugar de 
avanzar volvemos para atrás.

• Gustaríame que a xuventude tivese 
máis respecto polas mulleres da súa 
xeracións.

• Retrocedemos.

• Tanto feminismo.  

• Más conciliación familiar en 
igualdade de condicións. 

• Non estou de acordo coa entrevista 
porque é un tema moi delicado 
e cada un ten unha opinión e hai 
que respectar moito. Non son nin 
feminista nin machista.

• Para unha boa convivencia non 
son bos os extremos hai que ter 
sentido común e razoar sen chegar 
a extremos.

• No século XXI os homes poden facer 
as tarefas do fogar e as mulleres 
conducir camións. 

• Hai que conseguir que ninguén 
teña que loitar para ser respectado 
tanto por ser home, nin muller, gay, 
lesbiana ao calquera outra condición 
sexual.
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6.  Mulleres entrevistadas 
na poboación xeral 
As entrevistas das nais a través das 
alumnas e alumnos ofrécenos a imaxe 
das mulleres dentro dunha franxa de 
idade específica. Na poboación xeral, 
buscamos a opinión das mulleres avoas. 
Esta actividade realizouse a través dos 
canles e recursos  do Servizo de Atención 
Psicolóxica dos Servizos Sociais do 
concello de Moraña. 

Atopamos que as mulleres avoas teñen 
unhas ideas moi consolidadas sobre 
os seus dereitos, a forma en que foron 
conquistados é a loita feminista. Algo que 
chamounos  a atención foi a moderación 
das súas respostas críticas na avaliación 

dos feminismos. As avoas saben que é o 
feminismo,  aínda que son críticas coas 
posicións radicais, víveno como un debate 
interno dentro do propio movemento e 
non como unha invalidación da propia 
loita feminista. Neste aspecto, elas, son 
menos radicais que as mulleres novas. 
Probablemente porque foron vítimas 
dunha cultura moi machista e sufriron as 
súas consecuencias, deste xeito, teñen 
unha perspectiva máis ampla do cambio. 

Tamén observamos nelas pouco 
romanticismo na reflexión sobre as 
relacións entre mulleres e homes e sobre 
o machismo unha posición máis radical 
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que nas novas. É dicir, unha actitude 
menos radical para xulgar ao movemento 
feminista e máis radical na observación 
do machismo comparado cos resultados 
das mulleres máis novas. Esta diferenza 

entre unhas e outras é claramente a 
expresión da evolución do novo modelo 
de convivencia e a transformación da 
relación entre mulleres e homes. Tamén 
reflexionaron sobre o colectivo LGTBIQ, 
as avoas manifestan apoio e respecto ás 
liberdades individuais. 

Elas son moi críticas coa educación 
das persoas menores e consideran 
que a educación é a resposta para 
todo. Observan moi negativamente 
a sobreprotección, a permisividade 

extrema e a falta de límites claros. 
Manifestan que estas formas de educar 
non permite madurar axeitadamente 
as persoas menores e conduce a 
condutas de confusión e a que elas 
e eles non saben ubicarse fronte á 
autoridade.

As mulleres avoas teñen unhas ideas moi 
consolidadas sobre os seus dereitos, a 

forma en que foron conquistados é a loita 
feminista.
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7.  Conclusións

Unha das nosas intencións máis 
relevantes neste programa era que as 
persoas menores da nosa poboación 
reflexionaran sobre a figura da muller 
na nosa sociedade de xeito xeral e de 
forma específica 
sobre as súas nais 
ou figura familiar 
que cumpre 
con esta función 
maternal. 

Consideramos que 
esta observación 
resulta relevante 
por moitos motivos. 
A percepción do 
novo modelo no 
que mulleres e 
homes participan 
dunha realidade 
de igualdade é, 
sen dúbida, unha 
realidade que se 
constrúe a través 
da educación. 
Dende unha 
perspectiva máis individual, esta 
observación promove a maduración 
das e dos menores, non só porque 
axuda no proceso de construción da 
propia identidade e independencia 

da nai, senón porque potencia unha 
mirada máis comprensiva e empática 
sobre as nais. 

No caso dos pequenos, observamos 
que aínda 
identifican a 
palabra traballo 
coa situación das 
nais que traballan 
fóra da casa 
aínda que cando 
son interrogados 
d i r e c t a m e n t e 
sobre esta 
s i t u a c i ó n 
rectifican con 
n o r m a l i d a d e . 
A t o p a m o s 
un cambio 
substancial, hai 
algúns anos esta 
o b s e r v a c i ó n 
s o r p r e n d í a 
aos menores, 
resultaba unha 
n o v i d a d e , 

pero hoxe non. Por outra banda son  
interesantes as vinculacións que fan 
sobre as actividades que prefiren as 
nais. Non cabe dúbida de que hai non 
moitos anos a actividade predilecta 



65

O Libro Violeta das Mulleres e os 

Homes de Moraña

das nais, segundo a percepción das 
súas fillas e fillos, non sería estar coas 
amigas, a vida social ou o benestar 
e as calidades vinculadas a elas. 
Ademais de seren hoxe moito máis 
variadas, aparecen cualificativos 
innovadores vinculados ao lecer, a 
vida social, a arte etc. Pero o cambio 
non é completo porque a maioría 
son produto da condición emocional 

e afectiva das mulleres dentro dos 
estereotipos tradicionais; pola contra,  
son poucas as nais percibidas como 
valentes, seguras ou triunfadoras.

Se observamos no ámbito laboral 
descubrimos que seguen existindo 
moitas actividades vinculadas aos 
estereotipos tradicionais tanto nas 
tarefas desenvolvidas polos menores 
como nas entrevistas. No ámbito 
profesional son inexistentes as 
referencias a profesións ou ocupación 
de tipo técnico, as eleccións están 
vinculados aos ámbitos tradicionais 
para a muller como as referidas ao 
rol de coidadoras ou docentes. Para 
as nenas e nenos entrevistados, 

nunha suposta profesión na que as 
súas nais teñen o éxito garantido, 
son as vinculadas á cociña, todo un 
estereotipo tradicional, seguido pola 
docencia. 

Resulta rechamante que tanto nas 
informacións sobre as actividades 
favoritas das nais, tanto nas 
autoentrevistas como nas entrevistas 

ás propias nais, non hai referencias 
ao ámbito da parella ou do 
romanticismo, pero si as relacións 
sociais. Entendemos que é un cambio 
considerable, xa que dende as/os 
menores hai unha observación delas 
independizadas do ámbito familiar. 

Por outra banda aínda atopamos 
ideas pouco claras vinculadas co 
movemento feminista, observado 
como oposición ao machismo, unha 
confusión histórica e conceptual, 
que se interpreta como unha opinión 
que non só prevalece entre algúns 
adolescentes senón tamén entre 
algunhas nais entrevistadas.

O apartado no que as mulleres 

Seguen existindo moitas actividades 
vinculadas aos estereotipos tradicionais 

tanto nas tarefas desenvolvidas polos 
menores como nas entrevistas
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reflexionan sobre o que é necesario 
cambiar pódese observar un amplo 
acordo sobre a discriminación 
laboral, nos espazos de poder é que a 
resposta para a transformación social 
debe articularse en tódolos ámbitos 
educativos da sociedade.

Consideramos que temos neste 
conxunto de datos un bo punto 

de partida para establecer en que 
momento  estamos na evolución do 
novo modelo de convivencia e da 
transformación dos estereotipos de 
xénero. Dentro duns anos teremos que 
buscar unha nova foto para comparar e 
avaliar as nosas accións. 
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