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Prólogo, de Ledicia Costas
Feitos, non palabras

Lembro perfectamente a primeira vez que unha muller me dixo: «Desde o
momento en que pos as lentes lilas, xa non as quitas xamais». Esa muller foi Chis
Oliveira, alá polo ano 2007, nun dos corredores do IES Alexandre Bóveda. Eu tiven
a fortuna de ser testemuña en primeira persoa do traballo que ela facía co alumnado nas aulas. Podo acreditar a súa habilidade para crear espazos seguros, onde o
respecto e a empatía xeran un clima de confianza imprescindible para traballar algo
tan importante coma a educación afectiva e sexual. Seguín de preto o seu traballo ao
longo de todos estes anos. Vivín como espectadora o éxito do Proxecto Bata, o nacemento do Comando Igualdade, o xermolar dunha revolución que partía das aulas
e ía medrando como medra a marea: con forza, mais marcando o ritmo preciso.
Valoro moi especialmente a capacidade de establecer un diálogo interxeracional, de
implicar as novas xeracións nun feito que é innegable: as mulleres representamos o
50 % da sociedade. Porque tomar conciencia desta realidade é o punto de partida
para afondar noutras cuestións de gran calado. Poder debater co alumnado de sexo,
xénero, feminismo, patriarcado, homofobia, diversidade e outros conceptos centrais
na construción da identidade dos seres humanos significa establecer os alicerces
para que se materialice o cambio que tanto ansiamos. O cambio cara a unha sociedade onde non se produzan asasinatos ao compás do berro de «O dejas de grabar o
te mato, maricón». O cambio cara a unha sociedade onde os machistas deixen de
asasinar mulleres, onde non se queimen bandeiras multicolor, onde non se fagan
pintadas con contido homófobo, onde non teñamos medo cando imos soas pola
rúa. O cambio cara a unha sociedade igualitaria. Iso levamos reclamando décadas:
IGUALDADE. Mais, para chegar a ese punto, precisamos a implicación do outro
50 % da sociedade. É imprescindible achegarlles aos rapaces que existen outras
formas de vivir a masculinidade. Creo firmemente no proceso de deconstrución; de
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desaprender o aprendido, para entender que quitar a máscara da masculinidade é
un xeito de liberación. E esa revolución persoal é o camiño para que a transformación individual se materialice na transformación colectiva. Isto non é algo menor,
porque implica tomar conciencia dos propios privilexios e hai que renunciar a eles
para que o cambio sexa real e non unha quimera.
Quen lea estas palabras pode pensar: pero de verdade é posible traballar todos
estes conceptos nas aulas? É posible establecer debates deste calado co alumnado e
conseguir que se implique? Asegúrolles que si. Mais para iso hai que ter unha sensibilidade e unhas habilidades especiais. E, sobre todo, estar disposta a emprender
a batalla contra o imposto. Ofrecer alternativas e ir tecendo esta rede que cada vez
chega a máis persoas. É bonito sumarse a isto. Facer comprender á mocidade que,
unha vez que pos as lentes violetas, non as quitas xamais. Que existen identidades
persoais non-normativas e que hai oco para todas. Mais tamén axudarlles a identificar episodios de violencia que sofren nas súas relacións, sen nin sequera ser conscientes. A tarefa é inmensa, por todo o que implica e tamén por todas as cuestións
que abrangue. No fondo, trátase de cuestionar a sociedade, desde o seu espectro
máis amplo ata a esfera máis íntima. Coma cando lanzas unha pedra ao océano e
xorden círculos concéntricos.
Este libro, Comando Igualdade. A mocidade facendo a revolución feminista nas
aulas!, é un elaborado exercicio de inclusión. É tamén un acto de amor cara á xustiza. Porque a igualdade é un dereito. Chis e Priscila converteron esta loita nun xeito
de vida. Da súa xenerosidade nace este libro. Gustaríame que correse de man en man
e que o profesorado de numerosos centros de Galicia tome a iniciativa de sumarse
a esta revolución. É posible poñer en marcha o Comando Igualdade, este volume
cheo de experiencias reais é a mostra disto. Que reto tan fermoso o de implicar a
mocidade no feminismo, no respecto pola diversidade. Ensinarlles a desmontar os
mitos, abrirlles as portas á posibilidade de crear un espazo seguro para que poidan
debater con liberdade. Darlles voz. Hai que ter a valentía, a forza e as ganas, mais
cando unha loita polos dereitos foi sinxela? Non podo evitar pensar nas Sufraxistas
e en Emmeline Pankhurst, líder deste movemento. «Deeds, not words» (‘feitos,
non palabras’) foi o lema que protagonizou a campaña de emancipación electoral
das mulleres, a loita polo sufraxio universal feminino. A Liga para o sufraxio feminino empezou a finais do século xix e foi medrando, tecendo unha rede á que se
foron sumando máis e máis mulleres ata se converter nunha revolución imparable.
Reclamaban algo que a día de hoxe semella elemental: o dereito fundamental das

12

Prólogo

mulleres a exercer o seu voto. Mais o rexeitamento disparaba en todas as direccións.
Imposible permanecer indiferente ante as declaracións da raíña Vitoria de Inglaterra,
que fixo unha petición: «Deixade que a muller sexa o que Deus quixo: unha boa
compañeira para o home, pero con deberes e vocacións totalmente diferentes». As
Sufraxistas non se renderon. Puxeron en práctica as accións máis sorprendentes
para chamar a atención da sociedade e sacudir a opinión pública: Muriel Matters
lanzou sobre Londres, desde un dirixible, miles de proclamas en favor do sufraxio
feminino; Leonora Cohen, que pasou á historia baixo o alcume de A sufraxista da
Torre, rebentou a vitrina onde se gardaban as xoias da Coroa, na Torre de Londres.
Todo isto tivo consecuencias: moitas acabaron en prisión, e Emily W. Davison faleceu despois de ser atropelada polo cabalo do rei Xurxo V, durante unha protesta no
Derby de Epsom. Mais conseguiron aquilo polo que levaban tantos anos loitando.
O Comando Igualdade, coma a loita das Sufraxistas, tamén implica pasar das
palabras aos feitos, unirnos a este movemento desde as aulas. Atrevernos a formar
parte de algo tan grande. Grazas, Chis e Priscila, por abrazar con tanta forza o concepto de sororidade. Porque a revolución, será feminista ou non será.
Ledicia Costas
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O Comando Igualdade reafirma o poder revolucionario da mocidade. Un grupo
de persoas de diversas idades e traxectorias vitais foi quen de organizarse e tomar
a palabra. Había que deixar atrás o machismo e repensar as nosas sexualidades e o
xeito de relacionarnos para construír unha sociedade máis xusta onde sentírmonos
máis libres. Foi así como nos implicamos na tarefa de transformar a sociedade.
Neste libro damos conta deste proceso, de como naceu, como funciona e de
que falamos cando facemos formación e nas actuacións públicas do Comando
Igualdade. Abordamos as ideas que consideramos fundamentais, conectándonos
sempre co contexto máis próximo e actual. Tivemos en conta aquilo que constantemente nos consultan as nosas amizades ou as persoas que queren educar en
igualdade: que libro podo agasallarlles a miña nai e meu pai que están comezando a
aprender sobre feminismo?; que podo usar na aula para traballar as masculinidades
e os coidados?; dime un libro que cuestione o amor romántico, para miña sobriña!;
que pelis ou series recomendas para traballar a sexualidade no insti?
Con preguntas como estas iniciamos este traballo de encaixe tentando recoller as
demandas: dar resposta a dúbidas, preocupacións e mitos que rodean estes temas.
Quixemos facer unha guía inclusiva para boomers, millenials ou a xeración Z.1
Naceramos ou non cun móbil na man, o machismo aféctanos sempre e combatémolo unindo as nosas voces diversas.
Por iso decidimos abrir unha ventá ás nosas sesións de formación. Se cadra nestas
páxinas ha faltar algún concepto, talvez desenvolveriamos máis algún tema… Ben
sabemos que se podería facer un libro de cada capítulo! Mais a nosa prioridade foi
achegar unha mirada global que nos axude a pensar, a argumentar e a fomentar o
espírito crítico, de aí que incorporásemos multitude de recursos que nos permitirán
seguir afondando por medio de películas, podcasts, redes sociais ou outros libros.
Quen non saiba que é o Comando terá agora ocasión para coñecernos polo miúdo,
e até para saber as nosas series favoritas!
Estas etiquetas utilízanse coloquialmente entre a mocidade para falar de quen naceu ao redor do baby boom (boomers),
entre os anos 80 e os 2000 (millenials) e a partir dos 2000 (xeración Z).

1
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O noso traballo a prol da igualdade converteuse nunha forma de vida, xa que nos
cuestiona no máis fondo do noso ser. Non podemos baixar a garda. Queremos cuestionar o que a sociedade considera «normal». Queremos ser feministas na cama, na
casa, nas redes, nas rúas, no traballo e nos centros de ensino. Queremos reflexionar
máis alá do individual para tecer alternativas colectivas.
Contamos cos homes, o feminismo non é unha guerra entre os sexos. Eles tamén
teñen moito que gañar se tiran a careta. Son aliados para dinamitar este sistema
inxusto e sentímonos orgullosas de que eles formen parte do Comando dende o
principio. Estes «traidores do patriarcado» son esenciais na nosa misión.
Pode que teñamos a sensación de que é unha época difícil, pero cando non o foi
para as mulleres na loita pola igualdade? Non hai escusa. Hoxe temos a posibilidade
de revisármonos e mudar a mirada cara a nós e cara ao mundo que nos rodea.
Temos motivos para sentir satisfacción, somos as protagonistas da revolución social
máis pacífica e transversal. Sen o noso pulo non habería democracia. Queda traballo
por facer e vamos aló!
O Comando Igualdade é un proxecto educativo que se pode replicar. O noso
desexo é tender unha rede de apoio para quen queira levar a cabo unha iniciativa
semellante. O compromiso feminista sempre ten que vir acompañado de formación e propomos a educación entre iguais como estratexia para achegar as voces
da mocidade.
Nas manifestacións
escóitase cantar o Comando: «E agora que estamos
xuntas, e agora que si nos
ven: abaixo o patriarcado
que vai caer, que vai caer!
E arriba o feminismo
que vai vencer, que vai
vencer!». O noso desexo
é que este berro se escoite
tamén entre estas páxinas,
e que na próxima mani
sexamos aínda máis!
Manifestación 8M
O Comando canta
no 8M.
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Influencers da igualdade!

Quen somos? Cara a onde imos?
Durante a redacción deste libro, o mundo mudou para sempre. A aparición
do coronavirus no planeta, e no noso país en particular, obrigou a confinarnos,
a pór en pausa as nosas vidas, a reservar, por un tempo, as apertas. A sociedade
viuse obrigada a reflexionar, non soamente sobre o urxente, senón tamén sobre
o importante.
Nos meses previos á pandemia, as dúas autoras deste libro xuntarámonos para darlle forma á nosa experiencia co Comando Igualdade.
No relato procuramos artellar as nosas dúas perspectivas: somos
Priscila e Chis, un tempo alumna e profesora, e hoxe un equipo.
Xuntas atesouramos experiencia na coeducación e na educación afecque fixemos
tivo-sexual durante moitos anos (Chis), e a ollada fresca da mocidade Anocurta
confinamento
con formación académica específica en xénero (Pris).
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Estas páxinas, que contan dende as nosas vivencias a constitución e a posta en
marcha do Comando Igualdade, son froito por tanto dun diálogo interxeracional,
dun proceso de enriquecemento mutuo, de moitas conversas entre quen, alén de
profesora e ex-alumna, son tamén amigas e compañeiras de proxectos. Este exercicio
de autocoñecemento e análise a dúas bandas busca axudar a coñecer polo miúdo este
fenómeno que é o Comando Igualdade. Se ademais conseguimos animar a replicalo
e aportar a nosa experiencia, dariámonos por máis ca satisfeitas.
Cando o «bicho» da covid-19 atacou, atopabámonos inmersas nese proceso de
diálogo e escritura. Unha de nós, Chis, foi «coronada». Foron tempos desacougantes
nos que houbo que limitar os ánimos e as mensaxes de forza ás redes sociais e ás
chamadas telefónicas. Esta experiencia fortaleceu aínda máis se cabe o compromiso
coa defensa e a posta en valor dos «coidados». Cada unha das liñas deste libro vai
dedicada a eses labores.
Son estas tarefas fundamentais e realizadas maiormente por mulleres as que sosteñen
a vida. A pandemia veu lembrar que a heroicidade non ten tanto que ver coa imaxe
hollywoodiana de superpoderes e capas máxicas; ten máis que ver co traballo de formiga
diario, ten que ver coas «batas», co afecto e os coidados. Ademais, descubrimos que
nesta crise había polo menos tantas heroínas coma heroes: foron os traballos feminizados e lamentablemente máis precarios os que rescataron, literalmente, a nosa vida.
Outro dos efectos colaterais da pandemia foi a obriga de repensar a educación
máis ca nunca. As pantallas tomaron o protagonismo e as familias, o profesorado e
o alumnado non tiveron máis remedio ca familiarizarse coas aulas virtuais, as videochamadas, as tabletas. Os ordenadores substituíron a escola sen pensar, coas présas,
nas fendas dixitais ou socioeconómicas. A nós gustaríanos insistir na construción
dunha educación que non deixe ninguén atrás, que atenda ás diferenzas no acceso á
tecnoloxía, á cultura e ás situacións particulares de ansiedade, estrés, medo…
Aplaudimos os investimentos nas TIC, pero preocúpanos que o ensino virtual substitúa o ensino presencial, debilitando a interacción entre as persoas. Consideramos
vital que a introdución das tecnoloxías non oculte a necesidade dunha formación que
vaia máis alá da expedición de títulos ou da memorización de contidos académicos.
É preciso prestar atención ás emocións, a desenvolver as competencias interpersoais
e ao benestar persoal. Máis ca nunca, é necesario introducir a educación sentimental
na formación. A sociedade precisa de seres humanos con ferramentas emocionais,
capaces de xestionar o seu malestar dun xeito construtivo e deseñar alternativas creativas para se enfrontaren a situacións inéditas.
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Para afrontar estes novos desafíos, a coeducación, a educación en igualdade, é
un bo remedio. O pensamento feminista, en alianza con movementos políticos e
sociais como o ecoloxismo, o antirracismo e outras correntes de transformación
social, propón novas opcións para encarar estes contextos cunha óptica de xustiza,
configurando outros xeitos de relacionarnos que semellan cada vez máis urxentes.
As demandas que propoñen estes movementos son, non só o camiño desexable,
senón o único para a supervivencia da humanidade e do planeta.
A coeducación e a educación afectivo-sexual achegan a posibilidade dun mundo
mellor, construído dende a igualdade entre mulleres e homes. Cómpre unha educación feminista que insista na importancia da empatía e da comunicación interpersoal, que dinamite a falsa dicotomía entre a esfera do público e do privado.
Contemplar o universo das emocións e dos sentimentos, nas circunstancias extremas tras a aparición da pandemia, cobra aínda máis importancia. Agardamos que
este libro anime a repensarnos e avanzar pola senda da coeducación.
O Comando Igualdade, como exemplo coeducativo, mudou ao longo
destes anos e para sempre as vidas do alumnado que se involucrou, do profesorado que se implicou e das familias que foron testemuñas e protagonistas
dunha re-evolución. Foi, en todo caso, unha revolución construída devagar,
tecendo redes de escoita mutua, dinamitando xerarquías instaladas para construír xeitos horizontais de relacionármonos. É, sobre todo, unha revolución
en marcha, que terá resultados que non somos quen de anticipar aínda, mais
algúns dos seus froitos xa están á vista. Hai varias camadas de mozas e mozos
que hoxe afrontan o mundo cunha ollada máis ampla, cun xermolo de cambio
nos seus corazóns, coa capacidade analítica que brinda a autocrítica e coa
decisión de saberse en compañía.
O Comando Igualdade é un grupo mixto, formado por rapaces e rapazas.
Confiamos en que resulte unha obviedade facer fincapé en que o movemento
feminista non propón a superioridade de ningún sexo sobre o outro, mais nas
aulas aprendemos que ás veces é preciso teimar no que parece obvio.
Os rapaces teñen moito que gañar coa igualdade; a masculinidade dominante
dálles privilexios, pero a meirande parte das veces son privilexios cun alto custo
que non paga a pena. Mozos que sofren por non entrar nos canons masculinos
impostos, con importantes eivas á hora de comunicaren os seus sentimentos; ás
veces incapaces, dende esa masculinidade, de xerar dinámicas beneficiosas nas
súas relacións amorosas e de amizade. Os ventos feministas, ademais de traer a
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mellora das condicións de vida da metade da humanidade, tráenlles aos homes
a oportunidade de rachar coa careta da masculinidade tóxica.
As persoas que traballamos para cambios tan transcendentais sentímonos ávidas
de grandes acontecementos que muden dunha vez e para sempre o rumbo da historia a favor da xustiza e da igualdade. E, en ocasións, precisamente esa fame de vitoria
impídenos ver que xa estamos a triunfar, pois ese grande acontecemento non é o fito
definitivo, senón ese labor cotián dende o afecto, o coidado e o amor.
Este libro agarda ser tamén un pretexto para deterse a valorar todo o extraordinario
que permanece oculto no diario, xa que, mentres tentabamos facer esa Revolución con
maiúscula, rimos, debatemos, repensamos, desaprendemos, descubrimos, abrazámonos,
acompañámonos, construímos rede… e esa Revolución sorprendeunos traballando.

Nunca fun unha boa reposteira, pero aquel domingo vinme arriba e decidín facer unha torta
de follado e froitas para acompañar unha merenda moi especial na miña casa. Reuniámonos
Chis e mais eu cun grupo de alumnas e alumnos para preparar a invitación que nos facía un
congreso de educación que se ía celebrar en Santiago de Compostela. Tiñamos que contar por
que o Proxecto Bata, proxecto educativo que un grupo de profes liderados por Chis desenvolvemos no IES Alexandre Bóveda para conmemorar o 8 de marzo, foi premiado co Premio Irene
2010. E así empezou todo para min: quen mellor que o alumnado que participou nas distintas accións para contar o que supuxo para elas e eles. Chis soubo entender a potencia destas
mozas para contar o proxecto, pero tamén o poder transformador para elas mesmas do espazo
de coidado que o futuro Comando Igualdade estaba a construír para tod@s nós.
Aquel domingo charlamos, compartimos, formámonos e comemos a torta; eu non mellorei
como reposteira, pero o camiño que iniciamos adozoume a vida desde entón.
Ana Álvarez, profesora do IES Alexandre Bóveda

Oxalá moita xente acabe por namorarse do Comando Igualdade e queira replicalo. Un Comando en cada instituto, que soño! Estamos seguras de que este tipo
de iniciativas poden ter un enorme alcance e queremos «convencer» o máximo
número posible de persoas de que o momento é xa. Sabemos das dificultades,
pero tamén sabemos que é moi doado pór esas dificultades como escusas para
non comezar.
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Dá vertixe, dá medo e, ás veces, dá preguiza. Porén, necesitamos vencer eses
atrancos e deixar espazo á ilusión, á confianza de crérmonos motor de cambio,
porque o somos! Precisamos ter a valentía de sabérmonos perdidas para encontrar
solucións enxeñosas. Neste libro non atoparás todas as respostas, pero si as preguntas que fixeron de compás naquelas ocasións que nos sentimos naufragar. No
fin de contas, como boas fillas da Penélope feminista de Xohana Torres, nós tamén
seguimos a navegar.

Como comezou todo? Antecedentes do
Comando Igualdade
A lume lento

O Comando Igualdade é un proxecto que non apareceu por xeración espontánea;
foise cociñando paseniño co traballo duro de moitas persoas que foron achegando
ingredientes á receita nunha cociña amorosa e delicada.
Os fogóns poderiamos situalos nas aulas coeducativas do IES Alexandre Bóveda de
Vigo. Alí foi onde as dúas autoras deste libro cruzamos os nosos camiños. Chis, profesora do Departamento de Filosofía, implantou nas súas clases de Ética e Educación
en Valores un programa de educación afectiva e sexual tan novidoso coma necesario;
eran tempos onde moi pouca xente falaba disto. O traballo nas aulas dos primeiros
anos deu lugar en 1994 a Eros, materiais para pensar o amor, un libriño didáctico que
recibiu o Premio Estatal de Innovación Educativa. Con este galardón, a Administración
lexitimaba un traballo que xa contaba cun amplo recoñecemento entre o profesorado
asistente ás formacións de Chis. No ano 2009, premiáronse os 25 anos de desenvolvemento deste programa, no que se afondaba nas experiencias, medos e praceres da
mocidade, co prestixioso Premio Irene do Ministerio de Educación.
Naqueles anos, Priscila pasaría por esas aulas, o que determinaría a
súa traxectoria vital e profesional. Tivo os seus primeiros achegamentos
ao feminismo, á educación emocional e á coeducación nas materias de
Educación Sexual en 4.º da ESO, e Antropoloxía e Ética, e Filosofía
do Dereito no bacharelato. Nesas clases, parte da metodoloxía consistía
en recoller o contido das sesións nun caderno persoal engadindo ideas,
O Comando en Lalín
imaxes, recortes de prensa relacionados e reflexións propias.
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Ofrecer a estudantes a posibilidade de darlles saída aos seus pensamentos é algo
pouco común en programas académicos ríxidos, preocupados basicamente por
transmitir coñecementos e menos interesados nas achegas da xente nova. Temos o
costume de escoitar leccións maxistrais nas aulas onde o profesorado ten sempre a
palabra e a autoridade. A perspectiva adoita ser claramente asimétrica e adultocéntrica. O que teña que dicir a mocidade non importa. Non escoitala prexudícanos
porque impide mudar de paradigmas, beber da mirada fresca das novas xeracións.
Sobre todo cando estamos a tratar temas que teñen que ver coa educación sentimental, a reciprocidade convértese nunha prioridade.
Esta visión da educación deixou unha pegada indeleble na vida de Priscila. Tras
graduarse como politóloga, continuou coa súa formación académica cun mestrado
en Igualdade de Xénero na Universidade de Málaga. Fixo prácticas nun centro de
protección de menores e traballou en Quito, nas oficinas das Nacións Unidas, asistindo tecnicamente á aplicación da Lei orgánica integral de 2018 para previr e
erradicar a violencia contra as mulleres, baixo a supervisión de Bibiana Aído, representante de ONU Mulleres Ecuador e primeira ministra de Igualdade española. De
volta a Vigo, Pris incorporouse á coordinación do Comando Igualdade e comezou a
impartir formación ao alumnado, o profesorado e as familias a través de obradoiros,
relatorios e cursos en distintos puntos de Galicia e do resto do Estado.
Durante todo este percorrido, mantivemos o vínculo entre nós, até a relación de
fonda amizade que nos une hoxe. Así naceu este libro, escrito con dúas miradas e
a catro mans, que pon de manifesto que moitos proxectos ilusionantes comezan a
debuxarse moito antes de que sexamos incluso conscientes do rumbo que poden
coller. A experiencia acumulada permítenos ser taxativas en moi poucas cousas,
unha delas é que o bo traballo nas aulas sempre dá froitos, aínda que sexa tempo
despois e de formas insólitas.

O Proxecto Bata

No ano 2010, púxose en marcha no instituto o Proxecto Bata, que
abarcaba distintas disciplinas para traballar co alumnado a igualdade
entre homes e mulleres. A bata era unha metáfora que apelaba ás
emocións e aos nosos afectos. En todo caso, sempre fomos coidadas e
coidados por unha muller que vestía unha bata. Esta prenda agochaba
ese traballo diario, cheo de afecto máis tamén de renuncias, no que as
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