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3 obxectivos:

• Poñer de manifesto o feminismo como 
tradición intelectual e teoría crítica.

• Poñer de manifesto o feminismo como 
movemento social.

• Reivindicar a relevancia dos estudos
feministas e o uso do termo «feminista».



O feminismo: movemento social.
Características dos movementos sociais

(E. Laraña)
Son unha forma de acción colectiva que:

1º «Apela á solidaridade para promover ou impedir 
cambios sociais».

---
O feminismo estableceu durante séculos redes 
de solidariedade entre mulleres e tamén con 
outros colectivos para promover a igualdade

entre os xéneros en todos os ámbitos da 
sociedade.



2º «A súa existencia é, en si mesma, un 
xeito de percibir a realidade, xa que volve
controvertido un aspecto desta que antes 
era aceptado como normativo».

---
O feminismo é, así mesmo, unha teoría 
crítica da sociedade que cuestiona a súa
orde patriarcal e cuestiona tamén a 
desigualdade entre xéneros, que foi
construída durante séculos como 
normativa e como algo «natural».



3º «Implica a ruptura dos límites do sistema 
de normas e relacións sociais no que se 
desenvolve a súa acción».

---
O feminismo trata de desactivar un 
sistema normativo androcéntrico, é dicir, 
que toma os homes como a norma, e 
modificar unhas relacións sociais
desiguais entre homes e mulleres.



4º «Ten capacidade para producir novas normas e 
lexitimacións na sociedade».

---

O papel do movemento feminista foi
fundamental para acadar logros sociais e 
políticos para as mulleres e a sociedade, dende 
o dereito ao voto ou á educación ata, por 
exemplo, leis de igualdade ou de violencia de 
xénero.



Feminismo: tradición intelectual
• Non é só un movemento social saído de 

Maio 68.
• É unha tradición teórica de case tres 

séculos.
• Datamos a súa orixe máis remota no ano 

1673, en que Poullain de la Barre publica 
De l´égalité des sexes: sobre a orixe
social e non natural da subordinación 
feminina.



- Un século despois: Revolución Francesa: Revolución 
liberal-burguesa. O seu obxectivo consiste en acadar a 
igualdade xurídica, liberdades e dereitos políticos fronte
ao Antigo Réxime.

- Estas conquistas non afectaron ás mulleres, malia que 
participaron activamente na Revolución e se articularon 
politicamente para reclamar os seus dereitos de 
cidadanía.

Declaración de Dereitos do Home e do Cidadán (1789, 
aprobada pola Asemblea Nacional).

Igualdade, liberdade e fraternidade.



• As mulleres 
autodenomínanse
«Terceiro Estado dentro 
do Terceiro Estado».

• Comézase a escribir 
«Cahiers de dolèances»

• Denuncian que foron
axustizadas no 
cadafalso ao igual que 
os homes durante a 
Revolución e, non 
obstante, foron
esquecidas
inmediatamente 
despois.



• Da «queixa» á vindicación política.
• A igualdade que reclama a revolución defende o 

mérito e a capacidade individual para a 
mobilidade social.

• Constrúe e consolida a idea de suxeito, de 
cidadán, fronte aos estamentos da Idade Media.

• As mulleres asumen estas ideas de igualdade, 
mérito e cidadanía e articulan vindicacións
políticas feministas.

• Tanto Poullain como Wollstonecraft, etc., 
evidencian o xénero como construción social. 
Non hai nada «natural» na desigualdade.



1791. Declaración dos Dereitos da Muller e a 
Cidadá. Olympe de Gouges (Guillotinada no 

1793)
«Os representantes do pobo francés, constituídos
en Asemblea Nacional, considerando que a 
ignorancia, o esquecemento ou o desprezo dos 
dereitos do home son as únicas causas dos males 
públicos e da corrupción dos gobernos (...), 
recoñecen e declaran (...) os seguintes dereitos do 
home e do cidadán.

As nais, as fillas, as irmás, representantes da 
nación, piden ser constituídas en Asemblea
Nacional. Considerando que a ignorancia, o 
esquecemento ou o desprezo dos dereitos da 
muller son as únicas causas das desgrazas
públicas e da corrupción dos gobernos, resolveron
expor nunha solemne declaración os dereitos
naturais, inalienables e sacros da muller (...)».

«A muller nace libre e debe permanecer igual ca o 
home en dereitos».

«A Lei debe ser a expresión da vontade xeral: 
todas as Cidadás e os Cidadáns deben contribuír, 
persoalmente ou por medio dos seus
representantes, á súa formación».



Mary Wollstonecraft. 1792. Vindicación dos 
Dereitos da Muller

- Resignifica a linguaxe revolucionaria contra o 
absolutismo. Di que os homes exercen na
casa tamén unha tiranía absoluta sobre as 
mulleres.

- Reclama unha educación igualitaria.

«Ambos os sexos deberían educarse xuntos, 
non só nas familias privadas, senón tamén
nas escolas públicas. Se o matrimonio é a 
base da sociedade, toda a humanidade
debería educarse seguindo o mesmo modelo 
ou, senón, a relación entre os sexos nunca 
merecerá o nome de compañeirismo, nin as 
mulleres desempeñarán os deberes 
peculiares do seu sexo ata que non se 
convertan en cidadás ilustradas, libres e 
capaces de gañar a súa propia subsistencia 
e independentes dos homes (...). É máis, o 
matrimonio non se considerará nunca 
sagrado ata que as mulleres, educándose 
xunto cos homes, non estean preparadas 
para ser as súas compañeiras, en lugar de 
ser unicamente as súas amantes (...)».



Tematizan por primeira vez o problema da 
desigualdade de xéneros. Visibilizando, dándolle

nome, resignificando.
Por exemplo…

• Na Revolución Francesa, as mulleres 
resignificaron a linguaxe revolucionaria ao
autodesignarse como «Terceiro Estado 
dentro do Terceiro Estado».

Interpelan por vez primeira ao patriarcado 
como sistema de dominación. Inauguran o 

feminismo como tradición intelectual.



CONCEPTUALIZAR É POLITIZAR 
(Celia Amorós)

O feminismo deu nome a conceptos e 
«resignificou» outros

- Cando eu uso unha palabra –insistiu Humpty Dumpty
cun ton de voz máis ben desdeñoso– quero dicir o que 
eu quero que diga..., nin máis nin menos.
- A cuestión –insistiu Alicia– é se se pode facer que as 
palabras signifiquen tantas cousas diferentes.
- A cuestión –resolveu Humpty Dumpty– é saber quen é
o que manda..., iso é todo.

Carroll, L., A través do espello e o que Alicia atopou á
outra banda, capítulo 6.



• No século XIX «inaugúrase» o feminismo 
como movemento social de masas con 
SUFRAXISMO.

• O SUFRAXISMO afonda no obxectivo
político e de transformación social do 
feminismo.

• Loitan polo voto con métodos pacíficos 
que serán adoptados por movementos
sociais posteriores.

• Os seus logros acadan que se amplíen as 
marxes da democracia.



Factores que promoven o 
SUFRAXISMO:

• Cambios económicos, políticos e sociais
asociados á 2ª Revolución Industrial (1870 
en diante).

• Estes cambios aceleran e reforzan o 
movemento feminista.

• Gran porcentaxe de mulleres solteiras no 
mercado de traballo.

• As mulleres incorporáronse aos traballos
durante a Primeira Guerra Mundial para 
substituír os homes que marcharan á fronte. 
As mulleres comezan a ser conscientes do 
seu valor social.





Principais obxectivos do movemento
feminista nesta época:

• Obtención do dereito ao voto.
• Dereito á educación.
• Mellores condiciones laborais.
• Igualdade dos sexos na familia 

(matrimonio como «morte civil», 
dereito ao divorcio, á propiedade).

• Denuncia da dobre moral sexual.

ETAPA DA FAME-ETAPA DO OLFACTO



Os homes temían perder o monopolio da esfera 
política. Os detractores do voto feminino sostiñan que 

o sufraxio das mulleres suporía:

• O abandono do fogar.
• A quebra do modelo do «Anxo do Fogar».
• A perda da orde social.
• Poría en perigo a institución familiar.
• Perda dos valores tradicionais.
• Perda da «virilidade» e a coraxe da actividade política.
• A libertinaxe sexual.
• A masculinización das mulleres (estereotipo das sufraxistas

feas, solteiras).
• O caos político.
• O caos social.
• O caos familiar. 

En definitiva, temían que os roles delimitados para homes e 
mulleres se invertisen, coas perdas de poder que suporía para 
os homes. 



Sufraxistas británicas moderadas: Modelos da acción 
política do feminismo como movemento social
Agrupáronse na Unión 
Nacional de Sociedades de 
Sufraxio Feminino.

No ano 1914 a asociación 
contaba con máis de 100 
000 membros.

Conseguiron levar o debate 
á axenda política e facer 
visibles as mulleres no 
espazo público como 
oradoras ou manifestantes, 
pero non acadaron
resultados referentes ao
sufraxio, polo que o 
movemento se radicalizou.



As sufraxistas británicas moderadas buscaban convencer os 
parlamentarios e acadar o seu apoio para unha reforma lexislativa
que admitise o sufraxio feminino nas mesmas condicións que o 
masculino. 

Aliáronse cos laboristas durante un tempo, aínda que en xeral
apoiaban calquera candidato que apoiase a súa causa, 
independentemente da súa filiación política (J.S. Mill, 1499 sinaturas).

Accións:

• Propoñían cada ano ao Parlamento unha moción sobre o voto 
feminino.

• Recollían sinaturas.
• Arquivaban calquera moción ou comentario parlamentario referido 

ao sufraxio.
• Escribían cartas aos parlamentarios pedindo o seu apoio.
• Pedían aos candidatos electorais compromisos asinados.
• Realizaron accións propagandísticas: mitins, campañas… En 1908 

conseguiron realizar en Londres unha marcha de 15 000 mulleres.



Manifestación de sufraxistas fronte á Casa Branca





Sufraxistas británicas radicais: Modelos de acción 
política do feminismo como movemento social

Desanimadas pola falta de 
resultados do sufraxismo
moderado, crean a Unión 
Social e Política das 
Mulleres. 

Os seus membros foron
alcumadas «as sufragettes».

Entre 1908 e 1909 
pronunciaron máis de 3000 
mitins, venderon máis de 80 
000 publicacións e 
presentáronse como 
candidatas a 8 eleccións
municipais. 

Consigna: «Acción si, 
palabras non».



As sufraxistas radicais empregaron a «acción directa». 
Primeiramente:

• Desorde pública.
• Negativa a pagar multas (desobediencia civil).
• Boicot a mitins políticos, interrompendo e increpando os 

parlamentarios de forma constante, e conseguindo así que os 
medios de comunicación recollesen as súas demandas. (Isto
era transgresor, posto que a moral patriarcal entendía que 
nos mitins as mulleres non podían intervir, senón simplemente 
escoitar no mellor dos casos).

Posteriormente, pasaron a accións máis violentas.

• Sabotaxe.
• Incendio de comercios.
• Agresións aos domicilios dos parlamentarios (guindándolles

tomates ou pedras). Incluído o domicilio do Primeiro Ministro 
en Downing Street.

• Gravaron con ácido nos campos de golf do Primeiro Ministro 
«Votos para as mulleres».



Deron un xiro táctico á súa loita, que se converteu
nunha clara loita polos dereitos políticos

En 1905 optaron, por primeira vez, por seren
encadeadas no canto de pagar unha multa por 
interromper un mitin do partido liberal.

Pediron ser presas políticas.

En 1906, 10 sufraxistas negáronse a pagar unha
multa por desorde pública e palabras malsoantes e 
foron á cadea.

Estes feitos provocaron simpatías e adhesións ao
movemento, pois comprendíase o inxusto dos 
castigos.





18 de novembro de 1910: «O venres negro»:

300 sufraxistas concentráronse ante o Parlamento 
en protesta polo novo rexeitamento para debater a 
cuestión do sufraxio feminino.

6 horas de brutal represión policial.
Detención de 115 mulleres e 4 homes.

50 mulleres denunciaron despois o trato brutal e 
vexatorio da policía. Constatáronse medicamente
malos tratos e agresións sexuais (beliscar e retorcer 
os peitos das sufraxistas, por exemplo).

Ao divulgarse estes feitos, xeraron indignación 
social, adhesións á causa e mobilizacións de 
persoas que as agardaban á saída da cadea
como mostra de apoio…



Sufraxista denunciando as torturas ás que moitas das súas
compañeiras estaban a ser sometidas



Máis estratexias como movemento social.
En EE UU, o sufraxismo nace a partir do «Segundo 

Grande Espertar» (1800-1830)
Período de auxe do puritanismo, que brindou ás mulleres a 

posibilidade de participar nas campañas de «rexeneración
moral».

O fanatismo puritano avalaba a igualdade dos sexos pola
igualdade das almas ante Deus.

Permitiu ás mulleres:
- Falar en público.
- Participar nun movemento social e aprender a organizarse.
- Facerse visibles.
- Ver as similitudes da súa marxinación coa que sufrían os 

negros e a escravitude.
A maioría de mulleres deste grupo dedicáronse a loitar contra o 

escravismo. Por exemplo, Lucretia Mott (que chegou a ser 
ministra cuáquera) e Elizabeth Cady Stanton. Ambas, xunto
con outras mulleres, elaboraron o Manifiesto de Seneca Falls
(nome da capela metodista na que se lle deu lectura).



1º Documento colectivo político do feminismo 
norteamericano.

Declaración de Seneca Falls (1848)
«A historia da humanidade é a historia das 
repetidas vexacións e usurpacións por parte do 
home con respecto á muller e cuxo obxectivo
directo é o establecemento dunha tiranía 
absoluta sobre ela. Para demostrar isto, 
someteremos os feitos a un mundo confiado. O 
home nunca lle permitiu gozar do dereito
inalienable do voto. Obrigouna a someterse a 
unhas leis na elaboración das cales non ten voz.
Negoulle dereitos que se conceden aos homes
máis ignorantes e indignos, tanto indíxenas como 
estranxeiros. Téndoa privado deste primeiro
dereito de todo cidadán, o do sufraxio, 
deixándoa así sen representación nas asembleas
lexislativas, oprimiuna dende todos os ángulos.

Se está casada deixouna civilmente morta ante a 
lei.

Despoxouna de todo dereito de propiedade, 
incluso sobre o xornal que ela mesma gaña.

Moralmente converteuna nun ser irresponsable, 
xa que pode cometer toda clase de delitos con 
impunidade, con tal de que sexan cometidos en 
presenza do seu marido».



Anos 60: terceira vaga do 
feminismo. Marcado carácter 

político
• 1949: Simone de Beauvoir escribe O segundo 

sexo: «Non se nace muller, chégase a selo».
• 1963: A mística da feminidade (Betty Friedan).
• 1966: Fúndase a organización feminista máis

poderosa de EE UU: a Organización Nacional 
para as Mulleres. É de carácter liberal. Falan de 
desigualdade e non de opresión ou explotación. 
Queren reformar o sistema, non rachar con el.



Anos 60. O feminismo radical

• Non buscan a reforma, senón novas formas de vida. 
Son contraculturais. Desenvólvese paralelo á Nova 
Esquerda e a outros movementos: antirracistas, 
estudiantís, pacifistas…

• Obras clave:
- Dialéctica da sexualidade (S. Firestone).
- Política sexual (Kate Millet).

O PERSOAL É POLÍTICO: carácter político das relacións
afectivas e sexuais que se establecen no ámbito da 

familia.



Fórmulas de actuación do feminismo radical:

• Organízanse en GRUPOS DE 
AUTOCONCIENCIA de mulleres. As 
primeiras son as mulleres do grupo New
York Radical Women. Nos grupos falaban
de como cada unha experimentaba a súa
opresión.

• Buscaban que cada muller fose unha
experta na súa opresión baseándose na
experiencia persoal.



• Acción política: Manifestáronse 
multitudinariamente.

• Celebraron actos que pretendían ilustrar a 
situación das mulleres como mercancías: 
queima de suxeitadores e xustillos, sabotaxes á
comisión de expertos sobre o aborto (formada 
por 14 homes e 1 monxa).

• Crearon centros de axuda, gardarías, centros 
para mulleres maltratadas, centros de defensa 
persoal…

-----



Novas reivindicacións na 3ª vaga:
- Autonomía persoal.
- Independencia económica, explotación.
- Relacións de poder entre homes e mulleres.
- Recuperación da historia das mulleres.
- Violencia contra as mulleres.

80-90: academización e semiinstitucionalización
dalgunhas das vindicacións do feminismo. Os 
valores feministas permean a sociedade e 
entran na axenda política (políticas de 
igualdade).



NOVOS DEBATES
• Finais dos 70: Debate igualdade/diferenza

no seo do feminismo.
• Diferenza: defensa dunha esencia do 

feminino.
• Igualdade: feminidade como construción

normativa produto do poder patriarcal.
• Mediados dos 80: as argumentacións

posmodernas falan das diferenzas entre 
as mulleres de distintos colectivos 
(contexto das políticas da identidade e do 
recoñecemento).



Non hai un único feminismo

• Existe un diálogo constante interno e 
externo cos novos paradigmas e 
movementos.

• 2 grandes retos do feminismo actual:
- A feminización da pobreza.
- A violencia contra as mulleres en todas 
as súas manifestacións.



A teoría feminista é un paradigma: 
un marco interpretativo

«Paradigma: modelo conceptual que 
aplica unha mirada intelectual concreta 
sobre a sociedade e utiliza certos
conceptos (xénero, sistema sexo/xénero, 
patriarcado…) co fin de iluminar 
determinadas dimensións da realidade
social que non se poden identificar dende 
outros marcos interpretativos da 
realidade».

ROSA COBO



A teoría feminista é unha teoría crítica da 
realidade, xa que pon ao descuberto as 
súas estruturas de dominación e desvela 
o carácter opresivo das relacións sociais
entre homes e mulleres.

Para isto, cuña nos anos setenta os 
conceptos de xénero e patriarcado e, máis
adiante, falará da división sexual do 
traballo, da dobre xornada, do imposto 
reprodutivo…



SISTEMA SEXO-XÉNERO:

SEXO: Feito anatómico.
XÉNERO: Concepto cuñado pola antropóloga Gayle
Rubin en 1975. Trátase dunha normatividade feminina
edificada sobre o sexo biolóxico, aínda que derivas 
posteriores cuestionan esta diferenciación. 
Os xéneros están inseridos nun sistema social que 
denominamos PATRIARCADO, categoría cuñada por 
Kate Millet.

Patriarcado: Sistema social normativo que adxudica distintos espazos sociais
e recursos a homes e mulleres e xerarquiza eses espazos valorativamente. 

É un sistema de dominación dos homes sobre as mulleres.

División sexual do traballo: Estrutura sobre a que se 
asenta o sistema de dominación patriarcal e que divide a 
sociedade en dous espazos xerarquizados e 
xeneralizados: público/político (masculino) e 
privado/doméstico (feminino).





As nosas sociedades presentan un principio de discriminación
fondamente arraigado e baseado nos principios do «patriarcado», 
que divide o mundo en dúas esferas ben diferenciadas. Unha das 
esferas, a masculina, posúe a titularidade da maior parte dos 
recursos mundiais de todo tipo (políticos, económicos, técnicos, 
laborais, culturais…), mentres que a esfera feminina queda excluída 
deles e do poder que lles é propio.

Esta segmentación social xenérica das tarefas que permiten a 
produción e reprodución da vida humana recibe a denominación
«división sexual do traballo».

A divisón sexual do traballo parcela o mundo entre homes 
provedores e donos da esfera pública-produtiva e mulleres
coidadoras responsables da esfera privada-doméstica e 
reprodutiva. Polo tanto, o concepto de división sexual do traballo
remítenos a unha división da sociedade en dúas esferas que se 
atribúen de forma clara a homes e mulleres, aínda que actualmente
se produzan transvasamentos puntuais dunha esfera a outra na 
maioría das sociedades industriais avanzadas. 



DIVISIÓN SEXUAL DO 
TRABALLO

ESFERA PÚBLICA/POLÍTICA ESFERA PRIVADA/DOMÉSTICA

Xénero atribuído Masculino Feminino

Áreas e tarefas que comprende Política, economía formal Xestión doméstica, nutrición, hixiene e limpeza, 
coidado de nenos/as, persoas dependentes, maiores, 
enfermas ou discapacitadas

Relación coa
produtividade/reprodutividade

Produtiva Reprodutiva

Tipo de produción que se obtén Produce mercancías ou beneficios 
económicos

Produce coidados e benestar. Non produce 
beneficios económicos, pero si aforro, en canto que 
evita o gasto que suporía externalizar estas tarefas

Tipo de relacións que se 
establecen

Relacións mercantís Relacións afectivas

Condicións temporais Ten horarios definidos Sen horario, 365 días ao ano, total dispoñibilidade

Condicións legais Está regulamentado por leis e normativas, 
posibilidades de sindicación, folga, etc.

Non hai leis, normativas ou posibilidade de 
sindicación, etc.

Condicións económicas É remunerado Non é remunerado. 37% do PIB



Ambas as dúas esferas están claramente interrelacionadas, aínda
que a segunda non é valorada na súa xusta medida, nin económica
nin socialmente. Calcúlase que o traballo doméstico podería chegar 
a supoñer o 40% do PIB de cada país desenvolvido. 

De feito, en 1995 propúxose a posta en funcionamento dunha
«conta satélite de fogares», que se engadiría aos sistemas de 
contabilidade nacional dos países asinantes. Deste xeito, os 
fogares analizaríanse dende un punto de vista estatístico e 
económico como axentes activos xeradores de riqueza e non como 
meros axentes pasivos e consumidores de bens e servizos. 

Nos datos ofrecidos polo Instituto Galego de Estatística no ano 
2006, referidos á conta satélite da produción doméstica do 2003, 
estableceuse que o valor engadido bruto (VEB) xerado polos
fogares galegos supón o 37% do PIB. 

Pódese afirmar, polo tanto, que a esfera produtiva non podería
subsistir sen o concurso da esfera reprodutiva. 



A economía clásica, por tanto, creou a 
ficción do homo economicus, pero ocultou 
a outra cara da historia. 
A economista Julie Nelson formula a este 
respecto a seguinte reflexión: «O homo 
economicus é un ser egoísta que nunca 
foi neno, que nunca se fai vello, a quen
nunca o coidou ninguén e que tampouco 
coida a ninguén. O homo economicus só
pode existir porque hai alguén que fai por 
el esas outras actividades».



«A primeira observación que hai que facer é que as 
mulleres non acceden ao mercado cos mesmos 
recursos e a mesma mobilidade que os homes e, porén, 
non poden competir en igualdade de condicións. O seu 
acceso ao mercado vese moi condicionado polo que a 
economista feminista Ingrid Palmer denomina «imposto 
reprodutivo» que se realiza no ámbito doméstico. O 
traballo non pagado que realizan as mulleres no fogar é
o resultado do pacto patriarcal que asinaron os homes 
da dereita e da esquerda tras a Segunda Guerra 
Mundial, polo que se consagraba o home como 
provedor económico universal da familia e as mulleres
como coidadoras familiares e domésticas».

ROSA COBO





Falamos de dobre xornada, conciliación, corresponsabilidade, imposto 
reprodutivo…



Segundo a economista Cristina Carrasco, a conciliación 
tería que ser consensuada entre a lóxica do beneficio e 
a lóxica do coidado. Tería que se producir un proceso de 
racionalización dos horarios de traballo, que esixe unha
dedicación case exclusiva en atención e horarios, á vez 
que o coidado lles presenta ás mulleres idénticas 
esixencias. Con todo, Carrasco advirte que entre dúas
lóxicas absolutamente antagónicas nas súas actuais
formulacións non pode existir o consenso, senón unha
negociación que estableza unha orde de prioridades 
(negociación imposible se as dúas partes non se atopan
en igualdade de condicións):

«Necesariamente deben establecerse prioridades, que 
indubidablemente dependerán do poder de negociación 
dos distintos actores sociais: ou ben a sociedade se 
organiza tendo como referencia as esixencias dos 
tempos de coidados, ou ben se organiza baixo as 
esixencias dos tempos da produción capitalista».



• A pesar destas evidencias, o traballo doméstico non foi nunca 
considerado como unha categoría analítica central nas análises 
económicas e sociais dominantes. De feito, foi a teoría feminista a 
que introduciu esta análise, rexeitada pola teoría económica
dominante por dúas razóns fundamentais segundo a economista 
Cristina Carrasco . 

Unha primeira razón para estas reticencias é de carácter ideolóxico-
político, dado que, dentro do contexto da sociedade de signo 
patriarcal, a ciencia e a cultura foron moduladas como proxecto
masculino, do que quedaron excluídas as mulleres. Os traballos
realizados maioritariamente por mulleres foron relegados, 
desvalorizados e invisibilizados ata o extremo de que todo o traballo
da esfera doméstica nunca chegou a formar parte da propia
definición de «traballo». De feito, na dicotomía oficial que divide 
entre actividade/inactividade, as mulleres «amas de casa»
pertencen a esta última categoría, que ten unhas connotacións
semánticas fortemente pexorativas. 



Improdutividade? Non traballo? Como se 
define o que é traballo e o que non o é?

CONCEPTUALIZAR é POLITIZAR



A segunda razón pola cal a teoría dominante rexeitou a 
idea da centralidade do traballo doméstico é de carácter 
económico, dado que a organización social patriarcal 
está intrinsecamente conectada coa economía 
capitalista. O traballo doméstico coida da vida humana, 
que no futuro será capital humano, e este feito supón un 
nexo de unión entre as dúas esferas. No entanto, 
segundo esta autora, resulta máis conveniente ao
desenvolvemento económico capitalista mantelo oculto, 
de modo que se facilite o desprazamento de custos do 
mercado formal ao traballo informal ou doméstico. Así, 
conclúe que «a subordinación das mulleres é
considerada como funcional ao capital», aínda que é
cada vez máis insostible social e politicamente.



«O capitalismo determinaría as regras da rifa, introducindo no 
bombo as bólas que representarían os postos que o mercado de 
traballo vai precisar: tantos a tempo completo con salario fixo, 
tantos a tempo parcial con ou sen contrato temporal, tantos no 
sector formal, tantos no informal ou na economía somerxida, etc. 
Pero o capitalismo non controlaría o repartimento de papeletas: se 
estes non se distribúen de xeito aleatorio, senón que son
adxudicados de xeito sistematicamente diferencial, os uns a 
determinados tipos de persoas e os outros a outras con
determinadas características, isto é así porque existe ese sistema 
de dominación masculina ao que chamamos patriarcado (…). Non
hai que ser moi perspicaz para predicir que, se se rifan traballos a 
tempo parcial, ou con contrato precario, sen regulación dos dereitos
laborais, no sector informal, na economía somerxida, etc., as 
mulleres acaparan todas as papeletas (…). A fortiori, os homes 
están hiperrepresentados entre os que controlan as regras da rifa e 
entre os que distribúen as papeletas tamén». 

CELIA AMORÓS



Feminismo: Paradigma de 
Coñecemento.

Xénero: Categoría, concepto e 
ferramenta metodolóxica
con moitas derivas 
vencellados aos xiros nas
ciencias sociais. Importante 
recuperalo como ferramenta
feminista.

Mulleres: 52% da poboación.

Estudos feministas, estudos
de xénero, estudos das 

mulleres?



Estudos das mulleres

Provén do concepto inglés Women´s Studies e 
foi traducido de xeito literal. Pode interpretarse 
polo seu nome que só se dedican ao estudo
específico das mulleres, pero a realidade non é
esa, teñen bases moito máis fondas: trátase de 
analizar as relacións de desigualdade e de 
opresión entrambos os xéneros. É un concepto 
utilizado amplamente nas áreas de historia e de 
educación, que revisan e rastrexan o 
coñecemento feminino invisibilizado polo 
paradigma androcéntrico dominante.



Estudos de xénero
• Dende as institucións fálase cada vez 

máis de xénero en substitución de 
«mulleres» e cada vez menos de 
feminismo.

• Metonimia: substitución do todo pola
parte.

• Metonimia política (Rosa Cobo): 
substitución do paradigma (feminismo) 
pola categoría (xénero), invisibilizando así
o paradigma.



- Universidades: Centros de investigación e 
Posgraos (estratexias de supervivencia).

- Institucións.



• Cobo considera este exercicio de 
«metonimia política» persistente como 
non inocente.

• Baleira de contidos críticos profundos.
• Despolitiza as mulleres como suxeito

político colectivo, despolitizando o 
feminismo.

• Pérdese capacidade de influencia e 
transformación social. Subtrae a bagaxe.

• Convértese así o xénero, de categoría 
analítica fundamental, en eufemismo, que 
invisibiliza a un paradigma teórico que 
interpreta o mundo en clave de 
dominación patriarcal.



Estudos feministas: «saíndo do 
armario»

- É preciso reivindicar o concepto de 
feminismo e a teoría feminista.

- É preciso darlle ao concepto de xénero o 
seu lugar como ferramenta e como 
categoría analítica.

- Tamén é necesario cuestionar o concepto 
de xénero cando actúa como mecanismo 
de despolitización do feminismo.



• A Teoría Queer (do inglés queer: «raro», utilizado 
durante moito tempo como eufemismo para referirse aos
homosexuais) é unha teoría sobre o xénero que afirma 
que a orientación sexual e a identidade sexual ou de 
xénero das persoas son o resultado dunha construción
social e que, polo tanto, non existen papeis sexuais
esencial ou bioloxicamente inscritos na natureza
humana, senón formas socialmente variables de 
desempeñar un ou varios papeis sexuais.

• De acordo con isto, a Teoría Queer (TQ) rexeita a 
clasificación dos individuos en categorías universais
como «homosexual», «heterosexual», «home» ou
«muller», sostendo que estas esconden un número 
enorme de variacións culturais, ningunha das cales sería 
máis fundamental ou natural ca as outras. Contra o 
concepto clásico de xénero, que distinguía o «normal»
(en inglés straight) do «anómalo» (queer), a TQ afirma 
que todas as identidades sociais son igualmente 
anómalas.
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