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Ū Recoñecer a centralidade das relacións sociais nas necesidades humanas.

Ū Identificar a diversidade e interrelación dos elementos que conforman as 
relacións sociais: tempo, espazos, persoas, cultura, actividades.

Ū Analizar estes elementos desde un prisma crítico en clave ecofeminista, 
inclusiva e de xustiza social.

Ū Comprender os conceptos de diferenza e desigualdade e identificar 
os modelos sociais de relacións de inclusión, exclusión, segregación, 
integración.

Ū Identificar barreiras existentes no hábitat próximo ás relacións e a 
participación social.

Ū Identificar facilitadores ou posibilidades de transformación no hábitat 
próximo para favorecer as relacións e participación social.

1. Obxectivos 2.  Estrutura

Sesións Contidos Tempo

1. 
Cocreando 
espazos

Seres sociais, seres en relación

Espazos construídos e a súa influencia sobre a relación a e 
participación social

Os espazos educativos como exemplo

50´ +       
traballo previo 

alumnado

2.
Etiquetando

Diferencias e desigualdades

Modelos de inclusión, exclusión, integración, segregación
50´

3. 
Muros e 
limiares

Hábitats inclusivos o excluíntes

Identificando barreiras ás relacións e á participación social

Rompendo barreiras

50´
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3.1 Por que hábitat e relacións?

Participar para coidar é unha proposta de educación para a participación e 
a transformación social que toma como eixo central para desenvolverse a 
defensa do dereito a un hábitat digno e coidador. 

As relacións sociais, comunitarias e a participación social son un medio para 
lograr e construír colectivamente un hábitat digno e coidador e á vez son un 
elemento constituínte deste. Nesta segunda fase centrámonos en analizar 
algúns vínculos entre o hábitat e as relacións humanas.

Retomando a pirámide das necesidades humanas de Maslow (fase 1), podemos 
entender as relacións sociais como unha necesidade básica e, a súa vez, como 
un satisfactor xa que é a través das relacións humanas que damos cobertura a 
outras necesidades como a de seguridade, a de pertenza, a de recoñecemento 
ou ao de afecto. A través destas relacións os seres humanos “somos”. Somos na 
medida que outras persoas vennos, consideran, escoitan, recoñecen. Somos 
seres sociais, seres en relación.

Neste sentido é ilustrativo traer a idea da filosofía surafricana que representa 
o concepto de UBUNTU e que foi popularizado nos últimos tempos na cultura 
occidental. UBUNTU é unha filosofía que pon no centro as relacións humanas e 
que se pode expresar en frases como:

Ū Son porque somos

Ū Se todos gañan, ti ganas

Ū Unha persoa faise humana a través das outras persoas

Esta segunda fase oriéntanos a desenvolver unha mirada crítica sobre os 
hábitats nos que vivimos e nos relacionamos. Unicamente unha perspectiva 
crítica, que vaia introducindo complexidade e interconectando saberes e 
experiencias desde a diversidade, poderá axudarnos a entender o mundo, os 
cambios necesarios e a intervir nel desde os nosos contextos cotiáns. Non hai 
análise nin propostas simples para os complexos retos ecosociais e culturais 
que temos como humanidade

Identificaremos as barreiras que están a operar na construción das relacións 
sociais e no acceso á participación para poder cuestionalas e expor alternativas 
satisfactorias para todas as persoas.

3. Marco de contidos
Cando falamos do hábitat, nós formamos parte del. Non é algo que está aí 
fóra, externo. Construímolo, modelámolo, dámoslle significado e el, a súa vez, 
constrúenos e modélanos a nivel persoal e colectivo.

Hai unha relación de interdepedencia e ecodependencia entre as persoas 
e o noso hábitat. Ningunha persoa é independente das demais e, á súa vez, 
ningunha persoa nin comunidade humana é independente do planeta que 
nos acolle. Algo tan esencial resulta un feito ante o que a cultura hexemónica 
capitalista, patriarcal e colonial dá as costas con graves consecuencias para 
xustiza social, a saúde e o benestar das persoas, comunidades e o planeta.

O noso modelo primou e prima o que o psiquiatra e pensador Claudio Naranjo 
chamou “a mente patriarcal” (Naranjo, 2010). Esta “mente” foi hexemónica na 
construción sociocultural e económica e expandiuse a través da globalización 
neoliberal nas últimas décadas. Caracterízase pola súa voracidade, pola falta de 
sensibilidade, o rexeitamento á vulnerabilidade ou as dinámicas de represión 
e explotación da natureza e as persoas. Lévanos a un modelo de crecemento 
ilimitado nun planeta finito cunha desigual distribución dos bens e recursos.

Un paradigma que se enfrontaría á “mente patriarcal” de Naranjo son as 
propostas que inspiran o pensamento e as prácticas ecofeministas que se 
basean na idea esencial, pero contra hexemónica, de “poñer a vida e os 
coidados no centro”.

A este respecto é interesante a explicación exposta pola antropóloga Margaret 
Mead que resalta que son estes coidados o que nos fixo constituírnos como 
“civilizacións” e que se explica de forma moi didáctica neste vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=P0akyBqc5Ug

A educación é a vía, segundo Naranjo, de transcender esa “mente patriarcal” 
tomando conciencia desta interdependencia e da realidade da cooperación 
fronte á competencia. Trátase de poñer o coidado e sostemento da vida no 
centro da nosa organización social, económica, cultural. No centro das nosas 
decisións. Un equilibrio entre o individuo e a colectividade, un entender que 
non somos sen as demais. Isto lévanos a unha revisión das prioridades que 
nos damos como individuos e sociedades organizadas. Seguramente moitas 
estaremos en sintonía con esta necesidade persoal e colectiva, o gran reto é 
imaxinar e labrar os camiños para esa transición.

Poñer no centro a vida implica dar outro valor, peso e significado ás relacións 
sociais e á participación social. Tomar conciencia da súa complexidade 
e entendelas é un primeiro paso. Son unha necesidade e un dereito. É 
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significativo que as máximas penalizacións á conduta humana, mediante as 
penas de cárcere, pasen pola privación destas relacións e da posibilidade de 
participar socialmente.

As relacións sociais na súa esfera micro-relacional poderiamos identificalas con 
relacións afectivas próximas de familia, amizades, traballo, estudos. Na esfera 
macro-social estarían ligadas á participación en espazos colectivos de tipo 
social, político, cultural, deportivo...

Un hábitat digno e coidador ten que ser aquel que facilite e posibilite unhas 
relacións sociais no plano micro e macro satisfactorias para todas as persoas 
e que, por tanto, atende á diversidade e xera na súa dimensión física, social, 
cultural e política contextos que permiten satisfacer esta necesidade.

Identificar as barreiras de diversa natureza e o noso papel na súa construción 
e reprodución é o punto de partida para poder transformar construíndo 
hábitats que permitan dar resposta así ás necesidades individuais e colectivas 
mencionadas anteriormente.

Un dos efectos da pandemia da COVID-19 foi o seu impacto directo sobre as 
posibilidades e modalidades de relación social, especialmente no plano físico 
que implica a presenza simultánea dos corpos, ese “pel con pel”. As medidas 
de confinamento ou distanciamento social fixéronnos tomar conciencia das 
nosas necesidades. Existen xa evidencias a través de primeiras investigacións 
de alcance como a realizada por UNICEF (2021) ou do Centro de Investigacións 
Sociolóxicas en España sobre o impacto do illamento especialmente na saúde 
mental das poboacións máis novas (CIS, 2021).

Así mesmo, noutro estudo do CIS sobre os efectos e consecuencias da COVID-
19, realizouse unha pregunta sobre como a pandemia cambiara os hábitos ou 
o modo de pensar. O 60% das persoas enquisadas contestou que cambiara 
os seus valores e que agora apreciaba cousas que antes non; un 79,3% 
preocupábase máis polo seu seres queridos e un 74,8% valoraba máis as 
relacións sociais (CIS, 2020).

A pesar de que as necesidades de relación poden ser cubertas nalgunha 
medida para quen teña acceso polas modalidades virtuais, estas teñen os 
seus límites. Observamos que son un substitutivo imperfecto do que achega 
a proximidade, do contacto físico ou visual que nos proporciona benestar e 
cobertura de necesidades fisiolóxicas, emocionais e sociais.

A tecnoloxía sitúanos en camiños de cambio acelerado e o impacto da 
pandemia intervén neste proceso aínda que non sabemos en que dirección. 

Seguramente isto ocupará investigacións desde diversas disciplinas nos 
próximos anos. Xa é un feito a transformación nas formas, medios, canles, 
frecuencia das nosas relacións e quizais nos seus significados mesmos. Será 
a cultura e os valores que xeremos os que poderán facer derivar o impacto 
da tecnoloxía nun sentido positivo ou negativo para cubrir as necesidades 
humanas en canto ás relacións e o sentido de pertenza. 

3.2. Hábitat complexo, relacións complexas

3.2.1. Hábitat complexo

Como se describe na Fase 1 desta proposta o hábitat é algo complexo que se 
articula en diferentes escalas e que está composto de diversas dimensións: 
física, social, cultural e política.

Todas estas dimensións inflúen e modelan algo tamén de gran complexidade 
como son as dinámicas das relacións sociais e da participación.

Traemos aquí unha imaxe que pode axudar a visualizar como diferentes 
elementos están entrelazados influíndo na configuración das relacións sociais 
e por tanto na cobertura e forma de satisfacer ou non esta necesidade básica, 
que constitúe un piar esencial sobre o que articular procesos de transformación 
social. Sen relacións sociais e unha participación social de calidade, sólida 
e inclusiva, os procesos de transformación social que poñan a vida no centro 
teñen poucas posibilidades de emerxer e sosterse no tempo.

Representamos aquí algúns destes “ingredientes” das relacións sociais, seguro 
hai moitos máis. Incidimos nestes polo seu impacto e porque nos axudan a 
analizar como e porqué as relacións varían segundo os contextos e as culturas, 
porque inclúen ou exclúen de forma sistémica a persoas e colectivos, axúdanos 
a visibilizar en que ámbito se dan as barreiras e a pensar en alternativas que 
transformen. 

Esta mirada analítica e crítica con vocación de acción transformadora é a que 
propoñemos traballar nesta Fase 2 (Ilustación 1).

Todas elas son materiais que constrúen os modelos e posibilidades de 
relacións. Achegamos algunhas pinceladas sobre cada elemento como marco 
de análise para integrar nas dinámicas expostas co alumnado.

Se nos enmarcásemos unicamente no contexto educativo formal, que non é o 
caso, Nel Noddings (2013) dinos que incluír unha perspectiva de coidados na 
educación afecta a todos os seus elementos (organización do tempo, tamaño 
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Ilustración 1

do centro, tipo de relacións que se alentan, currículo…) sendo especialmente 
relevante a súa incidencia nos espazos educativos. O traballar desde as fendas 
que atravesan á comunidade escolar (xénero, clase, raza) fará da escola un 
espazo de vertebración social en clave de igualdade.

As teorías e prácticas críticas do ecofeminismo, as pedagoxías feministas e 
queer, o anticapacitismo, as xeografías críticas ou o pensamento decolonial, 
entre outros, achégannos luz para “ desnaturalizar” e cuestionar o concepto 
mesmo de “normalidade” co que construímos e limitamos as nosas relacións 
sociais e as formas de participación desde escalas micro á macro.

3.2.2. A cultura

As relacións sociais e a participación social non son fenómenos en absoluto 
naturais aínda que responden as nosas necesidades humanas básicas.

A forma destas relacións é produto da conxunción dos elementos reflectidos 
na Ilustración 1 e de como cada un constrúese e configúrase en momentos 
e contextos concretos. Podemos compartir a seguinte definición de cultura 
“o conxunto de bens materiais e espirituais dun grupo social transmitido 
de xeración en xeración a fin de orientar as prácticas individuais e colectivas. 
Inclúe lingua, procesos, modos de vida, costumes, tradicións, hábitos, valores, 
patróns, ferramentas e coñecemento” (Imaginario, 2021).

Cada cultura encarna unha visión do mundo como resposta á realidade que 
vive un grupo social. A cultura está formada por valores, crenzas, visións, 
ideais, normas. Pero estes non son elementos abstractos do mundo das ideas. 
Concrétanse e materialízanse modelando as nosas formas de organizarnos 
social e economicamente.

Se pensamos nos elementos da Ilustración 1 que interveñen en relacións 
sociais, a cultura inflúe en como construímos e que importancia damos aos 
diferentes espazos nos que desenvolvemos a nosa vida: vivendas, espazos 
públicos, escolas, espazos dedicados ao coidado ou á produción...

Inflúe no uso, organización e valor dos tempos. Esta dando forma ás 
actividades e ocupacións e especialmente ao valor que lle damos a cada unha.

Non hai unha única cultura nun contexto ou momento histórico, se non que 
diversas conviven. Con todo, poderiamos falar dunha cultura hexemónica 
actualmente a nivel global que convive con culturas subalternas, alternativas, 
contraculturas, culturas oprimidas. 
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O modelo cultural hexemónico, por dominante, pon a economía neoliberal no 
centro, co crecemento ilimitado, coa extracción e acumulación capitalista, coa 
explotación das persoas e da natureza. Un modelo en sintonía cos sistemas de 
opresión que se expresan en valores e prácticas machistas, racistas, coloniais, 
capacitistas, clasistas e especistas.

Esta cultura hexemónica está baixo a crítica desas “outras” culturas que poñen 
de manifesto a crise sistémica e multidimensional do modelo capitalista 
neoliberal e que expoñen modelos alternativos a esa mente patriarcal 
que aspira a unha falsa idea de “normalidade”. Esa idea de normalidade 
represéntana os valores dominantes da masculinidade heteropatriarcal, branca, 
burguesa, adulta, produtiva, autónoma. É o modelo BBVA (Blanco, Burgués, 
Home, Adulto) que a economía feminista contribuíu a identificar, nomear 
e deconstruír (Pérez Orozco, 2014) e que se corresponde cunha minoría da 
humanidade. A súa hexemonía ven derivada porque o seu modelo e intereses 
impuxéronse.

Esta idea de “normalidade” oprime e exclúe do centro ás diferenzas e 
convérteas en posicións de desigualdade social e económica. A cultura 
hexemónica proporciónanos os sistemas de crenzas que “ naturalizan”, 
sosteñen e reproducen estas desigualdades.

A cultura hexemónica na que nos socializamos e que atravesa a configuración 
das relacións sociais e a participación é:

Clasista, racista, colonialista, especista, capacitista, machista, 
heterocentrada, adultocéntrica.

Neste punto é relevante introducir o concepto de interseccionalidade e 
aplicalo na análise da realidade na que vivimos. Este concepto é unha achega 
das teorías feministas, concretamente acuñado pola xurista afrodescendente 
Kimberlé Crenshaw. Este termo parte do recoñecemento das múltiples 
opresións que poden atravesar a unha persoa e que a sitúan en posicións 
diferentes segundo os contextos. A idade, o sexo, a procedencia, as 
capacidades... son factores que se entrelazan dando lugar a diversas vivencias 
das opresións. Non é o mesmo ser muller, migrante do sur, negra que ser 
muller, migrante do norte e branca en España.

As experiencias da categoría muller van estar tamén construídas pola 
relación con outros factores que nos “ etiquetan”. Isto a vai influír nas nosas 
relacións sociais, posibilidades de participación ou acceso a dereitos, bens e 
oportunidades. A cultura hexemónica movida cos valores dos que falamos 
antes está a operar para situarnos na xerarquía social.

Por tanto, cando falamos da necesidade de cambio e de transición ecosocial 
cara a outro modelo de organización socieconómico falamos principalmente 
da necesidade dun cambio cultural. Principalmente trátase da necesidade dun 
cambio de paradigma cultural na liña que propón o ecofeminismo ou outras 
culturas contra hexemónicas como as culturas dos pobos orixinarios de Abya 
Yala (América Latina).

Necesitamos pasar dunha cultura da eficiencia a unha cultura da suficiencia, 
da competencia á cooperación, da independencia á inter e ecodependencia, 
da explotación ao coidado, da morte á vida, da desigualdade á equidade, da 
acumulación á redistribución, da exclusión ao recoñecemento..

O traballo de investigación de grupos como RESCLIMA apuntan que a 
alfabetización en temas de cambio climático non é suficiente para o cambio 
que necesitamos que debe ter un forte compoñente identitario e cultural 
(Meira, 2021).

Hai que atravesar todos os elementos mencionados que forman o armazón da 
cultura hexemónica. Necesitamos achegas de pensamentos e movementos 
sociais alternativos que apuntan a transformar as identidades individuais e 
colectivas para poñer a vida no centro.

Mencionamos referencias concretas destas articulacións contra hexemónicas 
como Nova cultura da Terra de Ecoloxistas en Acción (Ecoloxistas en Acción, 
2019) ou os Obxectivos do Bo Vivir (OBV), a alternativa aos Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible da ONU desde a cultura e cosmovisión dos 
pobos orixinarios de América Latina (Cubillo, 2019). Os OBV xorden do 
desenvolvemento de tres obxectivos xenerais que sintonizan coas fases desta 
proposta educativa: harmonía con todos os seres da natureza, harmonía con 
todos os seres humanos, harmonía cun ou unha mesma.

3.2.3. Os espazos

O espazo é un factor máis que contribúe á construción das relacións sociais. 
É un elemento complexo abordado desde diversas disciplinas como a 
arquitectura ou o urbanismo, pero tamén desde a socioloxía, a antropoloxía, a 
psicoloxía, a economía, a educación ou a política.

O espazo que construímos tamén “nos constrúe” pola súa influencia na 
configuración das formas de relación e nas posibilidades de participación 
social.
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Nunha escala macro, os modelos capitalistas teñen unha configuración espacial 
concreta, especializando certas zonas do mundo en determinadas tarefas e 
funcións dentro do sistema produtivo e de consumo global. Asigna tamén ás 
poboacións de cada lugar xeográfico distintos roles e funcións xerárquicas 
neste sistema de extracción, acumulación, produción e consumo.

A economía está moi ligada á produción do espazo a escala macro e micro. 
Está a actuar tamén nos criterios de como deseñamos e construímos as nosas 
cidades e vilas que priorizan ceder espazo ás actividades produtivas fronte ás 
reprodutivas. Inflúe tamén nos modelos de produción e acceso á vivenda ou 
nos espazos que temos para relacionarnos.

Os espazos non son neutros. Teñen formas concretas que nos falan. Inclúen ou 
expulsan ás persoas e establecen xerarquías entre elas. Os espazos son reflexo 
da cultura e falan do clasismo, do racismo, do capacitismo, do machismo, 
etc. Sen embargo, tamén poden falar de inclusión ou equidade cando os 
“producimos” e habitamos desde esa mirada (Ilustación 2).

As cidades e os edificios non son compoñentes inertes sen relación; son 
espellos dos nosos prexuízos ou desigualdades, vehículos dos nosos 
desequilibrios de poder (Benito, 2018).

O espazo é tamén un axente socializador, educador. O traballo pioneiro, en 
canto á análise de xénero dos espazos da arquitecta Pascuala Campos de 
Michelena fálanos de que o corpo das nosas nais é o primeiro espazo que 
habitamos, o colo sería o seguinte e logo a casa. “O doméstico centrouse na 
casa, pero toda a cidade, todo o territorio, é espello do cotián” (Campos de 
Michelena, 1998).

A casa sería o espazo construído que habitamos en primeiro lugar. O seu 
deseño é reflexo de factores culturais, responde as construcións de xénero e 
de clase de cada época, priorizando uns espazos sobre outros, levando certas 
actividades, principalmente de coidados e reprodución da vida, ao privado 
e deixándoas invisibles do público. O papel das estancias da casa é clave 
como espello da organización sociofamiliar. Cuestións como que importancia 
dáselle á cociña, onde está situada, canto espazo ocupa ou quen a habita 
e como foi evolucionando no tempo son cuestións relevantes, así como os 
lugares destinados ás visitas, á vida social, ao traballo ou á infancia dentro da 
vivenda. Pero a vivenda non se concibe e deseña de forma illada se non que 
está en relación tamén cos espazos exteriores. As nosas cidades, como a nosa 
organización social, foron construíndose de costas ao ámbito privado e dos 
coidados.

Ilustración 2
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O espazo exterior foi concibido como o espazo tradicionalmente asociado aos 
roles e funcións masculinas, ao público, ao político, ao produtivo. O espazo 
da casa é o espazo asignado tradicionalmente ao feminino, ao reprodutivo 
e aos coidados. Esa conexión ou desconexión entre ese dentro-fóra fálanos 
de diferentes formas de relacionarse segundo épocas, sexo, idades ou clases 
sociais.

Na seguinte escala do hábitat, outro espazo determinante na socialización é a 
escola. Os edificios educativos e a súa contorna son claves na socialización e, 
por tanto, en como aprendemos e experimentamos as nosas relacións sociais 
e oportunidades de participación. A pedagoxía das escolas Reggio Emilia e 
o seu principal representante Loris Malaguzzi xa falaban do Terceiro Mestre 
referíndose ao papel dos espazos como axentes educadores vinculando de 
forma coherente a arquitectura e o papel dos espazos co proxecto pedagóxico.

Por outra banda os espazos conteñen un currículo oculto ao existir un vínculo 
entre o deseño dos espazos, a construción social do xénero e a educación 
espacial diferenciada que reciben nenos e nenas (Equal Saree, 2019). A 
forma de posicionarse e de relacionarse co espazo apréndese nas escolas, 
principalmente nos patios, e despois reprodúcese con actitudes nos espazos 
públicos.

Este currículo oculto non unicamente se refire ao xénero. Os espazos modelan 
e reproducen outras xerarquías sociais de clase, procedencia ou relacionadas 
coa diversidade funcional ou a identidade sexual.

A visión urbana do colexio abre unha nova perspectiva dos seus espazos, 
reinterpretados baixo a luz do colectivo. Se o colexio é unha cidade, o patio 
escolar é unha praza e, por tanto, un dos espazos públicos máis importantes e 
formativos da nosa infancia. Neste lugar de encontro, frecuentemente tratado 
de forma residual, o compañeirismo, a convivencia, a solidariedade ou a 
igualdade son os temas de aprendizaxe e teñen lugar fose da aula, sen libros 
nin profesores…Se o patio escolar é o primeiro espazo público da infancia, 
deberiamos procurar que fose o mellor modelo posible, non esquecendo 
nunca que o seu deseño debe incluír as formas específicas nas que nenos e 
adolescentes establecen as súas relacións. (Navarro, 2016) 

Este primeiro espazo público, o patio da escola, cobrou maior importancia nas 
últimas décadas e centrou o interese na súa transformación. Os cambios nos 
factores que afectan ás relacións e á participación (roles das persoas, espazos, 
tempos, actividades) confluíron nunha serie de transformacións económicas, 
culturais, sociais e urbanísticas que afastaron aos nenos e nenas dos espazos 
públicos, da rúa, polo menos de forma autónoma. Estes cambios aumentaron a 
especialización e segregación socioespacial nas nosas cidades.

Neste contexto emerxe o interese pola transformación dos espazos educativos, 
dos patios escolares e por repensar as cidades e as conexións entre uns e 
outras. En relación aos espazos educativos e os patios destacamos o traballo 
desenvolvido pola asociación Patios Habitables formada no ano 2019 que 
xerou unha gran comunidade virtual de intercambio e aprendizaxe sobre 
espazos educativos que se articula en torno ao Manifesto de Patios de 
Habitables. Este Manifesto avoga pola naturalización de espazos, o deseño 
e a organización inclusiva, a conexión física e social e a apertura de espazos 
educativos coa súa contorna, a defensa e posta en valor dos coidados (https://
patioshabitables.org)

A mirada e a necesidade de transformar salta os valos do espazo da educación 
formal á contorna no que está inmerso, xa que todo espazo é educativo.

Cando falamos de dereito a un hábitat digno e coidador falamos de espazos 
que permitan, entre outras cuestións, a posibilidade da infancia de xogar de 
forma autónoma e segura. Isto require non só unha configuración espacial 
adecuada, senón un pacto social de coidados que posibilite o que se está 
desenvolvendo desde diversas disciplinas como as cidades educadoras 
(https://www.edcities.org), cidades que coidan (https://ciudadesquecuidan.
com/) ou as cidades amables.

A reclusión forzosa dos nenos supuxo a reclusión forzosa das nais, sobre 
quen segue recaendo o labor do seu coidado. Deixou de ser unha  tarefa 
da comunidade, unha tarefa compartida por veciños, avós, polos adultos 
coñecidos e converteuse nun labor cuxa responsabilidade recae directamente 
sobre os pais e principalmente sobre a muller. Ser nai nunha cidade convértese 
nunha tarefa dura porque unha contorna hostil para os nenos supón unha 
enorme sobrecarga para quen coida deles. 

O feito de que os nenos non poidan acceder e coñecer por si mesmos a 
contorna, xogar no espazo aberto e explorar sen estar baixo a mirada dun 
adulto, ten unhas enormes repercusións no seu desenvolvemento como 
persoas en canto á súa propia autoestima, a súa responsabilidade e a súa 
independencia. Á súa vez, non se valora suficientemente as repercusións destas 
barreiras espaciais na súa saúde física: o sedentarismo e a falta de exercicio 
físico é outra secuela no crecemento destes nenos urbanos. Distintos estudos 
alertan sobre o risco de obesidade e os problemas de corazón destes nenos máis 
adiante. (Román, 1998)

Os coidados non son un asunto privado, son un asunto comunitario e colectivo. 
Organizar a cidade que permita non só producir, senón tamén espazos de 
reprodución e relación de valor é clave. O urbanismo e a economía feminista 
son fontes de crítica e proposta nesa construción.
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As voces desde a pedagoxía son cada vez máis abundantes, inspiradas na 
proposta do pedagogo Francesco Tonucci e a súa proposta articulada na obra A 
cidade dos nenos (Tonucci, 2015).

A súa proposta avoga por non resignarse ante os males da cidade repensando 
e transformando as nosas cidades desde as necesidades e a participación da 
infancia. Sinala como males vender a cidade ao mercado e á especulación; 
a especialización e a crecente segregación espacial que distancia a vida cotiá 
doutras funcións incrementando o uso transporte privado coas consecuencias 
sociais e ambientais que ten e a enorme ocupación de espazo público; o 
abandono dos espazos públicos de relación en favor de espazos privados; o 
aumento da percepción de risco na rúa; a difusión dunha cultura do medo e a 
casa como búnker e refuxio. Adoptamos nas últimas décadas unha estratexia 
defensiva que retroalimenta estas dinámicas fronte a propostas que apostan 
por recuperar as rúas para a vida, as relacións sociais e a participación (Tonucci, 
2015).

Tonucci, en sintonía co exposto en palabras de Marta Román anteriormente, 
chama a pensar nos dereitos e necesidades da infancia. Coidar dela é unha 
forma de coidarnos todas como sociedade. Apela a cuestionar o modo de vida 
actual e chama a atención sobre que aínda que o século XX foi o século dos 
dereitos da infancia, principalmente en contextos occidentais, tamén foi o 
século do xurdimento da soidade infantil como epidemia social.

Centrámonos aquí no aspecto espacial, un factor de importante influencia na 
calidade das relacións e nas dinámicas de inclusión ou exclusión, pero non é un 
elemento máxico. Cambiar o espazo é necesario, pero non suficiente.

3.2.4. O tempo e actividades.

Outros elementos mencionados na Ilustración 1 son tamén relevantes e 
afectan o coidado das nosas relacións.

A organización dos tempos capitalistas de produción e consumo dise que 
“Time is Money”, pero basicamente podemos dicir que o tempo é vida. Nesta 
organización de tempos prima cronos, o tempo lineal do reloxo, o tempo da 
eficacia, cuantitativo; fronte a kairos, o tempo vivido, sentido, cualitativo. O 
tempo produtivo fronte ao tempo dos coidados. O tempo que é valorado social 
e economicamente fronte á que non o é.

No tempo de coidados inclúese o dedicado ao autocoidado, ao coidado das 
relacións e da nosa contorna, do común. O tempo dedicado a construír e xerar 
un hábitat digno e coidador. Inclúese o tempo libre, non produtivo, onde 

entran as relacións afectivas, de amizade, comunitarias, os tempos para a 
participación social. O tempo para ser e facer fóra das lóxicas produtivistas do 
mercado das que demais quedan fóra moitas persoas: os nenos, a xente maior, 
persoas dependentes ou con certas discapacidades, persoas desempregadas. 

O tempo realmente “libre” cada vez é máis escaso tempo de “actividade” 
vinculado moitas veces ao consumo.

Igual que o mercado xerarquiza os espazos da cidade na súa lóxica de 
produtividade tamén o fai cos tempos. A economía capitalista sostense 
sobre os tempos de coidados grazas á gratuidade dos mesmos que recae 
fundamentalmente sobre as mulleres (Federici, 2013). Isto condiciona as 
relacións sociais ás que temos acceso, os tempos nos que ocorren e as 
oportunidades de participación segundo o sexo e os roles que desempeñamos 
con relación aos ámbitos produtivo e reprodutivo.

A tripla xornada é un concepto principalmente coñecido polas mulleres no 
seu triplo rol de coidadoras no privado, no comunitario e de traballadoras no 
mercado. Os coidados das persoas, da contorna e das relacións requiren tempo. 
Ese tempo está sometido constantemente á tensión e contradición entre as 
lóxicas do capital e as lóxicas da vida.

As actividades podemos dividilas entre as do ámbito reprodutivo e as do 
produtivo en base ás reflexións realizadas respecto ao tempo, da xerarquía das 
mesmas e das oportunidades que nos brindan para relacionarnos en igualdade 
de oportunidades e recoñecernos certos dereitos. Por exemplo, o traballo 
de coidados non implica o recoñecemento de dereitos laborais ou sociais, é 
frecuente a súa elevada dedicación en tempo e moitas veces vai acompañado 
de illamento social cando se trata do coidado intensivo de persoas.

Para finalizar, é necesario sinalar que as actividades ou ocupacións que nos 
damos sexan diversas, accesibles, inclusivas. É preciso saír a desafiar á “mente 
patriarcal” que modela a nosa cultura e transcender as inercias para pensar 
as actividades e ocupacións desde a diversidade. A educación, o deporte, 
a cultura, a sanidade, o emprego, o lecer, a participación social, o xogo... son 
dereitos e ocupacións á vez. A perspectiva da diversidade ten que estar 
presente para eliminar barreiras á participación de todas as persoas. 

Como resumo, é preciso atender á cobertura das necesidades humanas 
básicas pensando en que son universais, pero a forma de satisfacerse non.
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3.3 De muros e limiares

Las ciudades y las casas se hacen con muros. Los muros pueden ser de piedra, 
de barro, de papel, de seda. Incluso pueden ser, los muros, de costumbres, 
de normas, de miedos y también a veces de esperanza. El muro es el principio 
construido de la diferencia. El hueco es el punto luminoso en la ceguera del 
muro. Cruzando los huecos, aceptamos las diferencias.

El umbral es un límite flexible, traspasable. De ahí su importancia. El umbral es 
un espacio de relación. El espacio construido quizás debiera ser una sucesión de 
umbrales. Puertas y ventanas son espacios de comunicación. De su tiempo de 
ser infranqueable se deducen valores que imperan en nuestra cultura. Habitar 
una casa significa ser libre para poder permanecer en ella. 

Usamos este precioso texto da arquitecta Pascuala Campos de Michelena 
(1998) para presentar este último apartado que enmarca tamén contido para as 
reflexións das sesións co alumnado.

O propósito desta Fase 2 é reflexionar sobre as relacións sociais e a 
participación social nas súas escalas macro ou micro e que factores están a 
influír, que muros-barreiras xéranse e como poder detectar ocos, abrir xanelas 
e portas e traspasalas para atoparnos neses limiares dos que nos fala Pascuala. 
Eses limiares serán a posibilidade de xerar hábitats inclusivos.

Hábitats que sexan capaces de redistribuír ante a desigualdade e de recoñecer 
ante a discriminación. Hábitats que podamos pensar desde os principios 
de igualdade e diversidade manexando como ferramenta a equidade para 
que todas as persoas independentemente das “etiquetas” sociais poidan ser, 
participar, pertencer e progresar.

Xerar hábitats inclusivos nas diferentes escalas (as nosas aulas, escolas, espazos 
de lecer, cidades, vilas...) non pasa por prácticas que asimilen o diferente, o que 
non está dentro da norma que establece ese modelo da “mente patriarcal”. Non 
pasa por pedir ao diferente que renuncie a quen é para “normalizarse” e que así 
poida pertencer pois iso formaría parte das barreiras culturais.

En palabras de Boaventura de Sousa (2004 “Temos dereito a ser iguais cando a 
diferenza nos inferioriza; temos dereito a ser diferentes cando a nosa igualdade 
nos descaracteriza. De alí a necesidade dunha igualdade que recoñeza as 
diferenzas e dunha diferenza que non produza, alimente ou reproduza as 
desigualdades”

Existen varios modelos de como xeramos os nosos espazos de organización 

social segundo como manexemos esta complexa relación entre os principios 
de igualdade e diversidade e de se actuamos co enfoque da equidade, que 
implica tratar a cada persoa como necesita para lograr unha igualdade efectiva 
recoñecendo a diversidade

Esta figura ilustra esta tipoloxía de modelos e parécenos moi relevante saber 
identificalos xa consideramos inclusivos frecuentemente modelos que en 
realidade son segregadores (Ilustación 3).

Exclusión: das diferencias, todo aquel que é considerado diferente á norma 
será socialmente excluído e liberado a súa sorte.

Segregación: aqueles que non compren coa norma xeral, formarán parte de un 
subgrupo ou colectivo apartado ou marxinado por seren considerado diferente.

Integración: aquelas persoas que poidan “normalizarse”, é dicir, aquelas 
persoas que poidan adecuarse ao medio social estándar, en base ao seu esforzo 
de adaptación poderán formar parte.

Inclusión: o respecto ás características persoais e á diversidade humana 
converte ás diferencias individuais nun valor intrínseco, trasladando o desafío 
de acadar unha xusta convivencia á toda a sociedade e a cada un de nós. 
Para logralo, contamos cas posibilidades que nos dan os apoios persoais, 
profesionais e tecnolóxicos (Cilsa, 2017)

Acadar un hábitat inclusivo no que se refire ás nosas relacións supón:

Ū Identificar o que nos fai diferentes, as etiquetas que levamos postas 
respecto ao xénero, idade, clase, procedencia, lugar onde vivimos, 
relixión, identidade de xénero ou opción sexual, capacidades físicas ou 
cognitivas, aparencia física...

Ū Recoñecer canto diso xera desigualdades e se estamos situados na parte 
que recibe privilexios ou non. Como afecta isto ás nosas relacións? Con 
quen nos relacionamos habitualmente e con quen non? En que medida 
reproducimos as desigualdades ou contribuímos á exclusión coas nosas 
prácticas? Que estamos perdendo?

Ū Identificar as barreiras que están actuando: espaciais, físicas, culturais, de 
actitude, temporais, de actividades.

Ū Pensar que podemos facer colectiva e individualmente para transformar 
os muros en limiares.
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Ilustración 3

4.1. Sesión 1. Cocreando espazos

Tempo

Primeira parte: traballo autónomo (45 minutos)

Ū 15 minutos explicación previa do traballo para realizar de forma 
autónoma polo alumnado. 

Ū 30 minutos de traballo autónomo que poden realizar como tarefa en 
casa.

Segunda parte: sesión colectiva na aula (50 minutos)

Material necesario

Ū Plano impreso dos espazos. Un por alumno/a. Proponse traballar tres 
espazos: aula de usos múltiples, aula ordinaria e patio. Nas Ilustracións 
4, 5 e 6 ofrécense uns planos tipo, pero poden ofrecerse planos reais do 
centro educativo ou que o alumnado os debuxe. 

Ū Ilustracións 4, 5 e 6 impresas en A0 para a posta en común.

Ū Notas adhesivas tipo post-it

Descrición da actividade

A actividade expón reflexionar e expor unha transformación ou reorganización 
de tres espazos cotiáns e compartidos do centro educativo. 

Primeira parte

Cada alumno/para elixe un espazo sobre o que pensar e propoñer. Dáselle o 
plano correspondente ou ben que o debuxe. Expónselles que fagan un traballo 
individual na súa casa no que teñen que dar resposta a dúas cuestións:

Ū Que cousas neste espazo están a dificultar que podamos relacionarnos 
mellor? Tipo de mobiliario, localización ou distribución do mesmo, falta 
de espazos, tipo de decoración, normas de uso, falta de diversidade de 
usos...

4. Desenvolvemento 
das actividades
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Ū Que cousas propoñerías, que cambiarías para que este espazo facilitase 
as relacións, a convivencia ou a aprendizaxe?

Teñen que facer a reflexión por escrito e debuxar a proposta sobre o plano.

Segunda parte

Na segunda parte dedicamos unha sesión de 50 minutos a poñer en común o 
traballo realizado.

Traballo en grupo (15 minutos)

Facemos pequenos grupos (tres ou catro persoas) que traballasen sobre os 
mesmos espazos para ter un primeiro momento de compartir.

Pídeselles que anoten, por unha banda, elementos nos que coincidisen 
da preguntas 1 e 2 e, por outra, aqueles aspectos que non coincidan, máis 
particulares. Cada elemento anótase nunha nota adhesiva para logo expoñer 
sobre o plano.

Posta en común (20 minutos)

Colocamos nun lugar visible os tres planos impresos en A0 como soporte para 
as propostas (notas adhesivas).

Un representante de cada pequeno grupo comenta brevemente os aspectos 
que identificaron que dificultan as relacións nese espazo (pregunta 1). 
A continuación comenta e coloca sobre o plano impreso en A0 as notas 
adhesivas que recollen as propostas ou elementos de mellora (pregunta 2). 

Garantiremos que saia polo menos un representante por cada espazo 
traballado. O resto de grupos que traballasen nese espazo poden completar 
achegando información, ideas, propostas de mellora que non saísen sobre ese 
espazo, colocando as notas adhesivas correspondentes. 

Reflexión conxunta

Dinamizamos a reflexión segundo o exposto polo alumnado, como apoio 
podemos usar as preguntas suxeridas Podemos compartir como disparador 
inicial ou ao peche da reflexión a Ilustración 1. Explicamos brevemente que 
todos estes “ingredientes” afectan as nosas relacións e que esta actividade 
explora o papel do espazo.

A ter en conta e preguntas xeradoras:

Son as relacións sociais unha necesidade das persoas? Podemos recorrer á 
Pirámide de Maslow para lembrar ou reforzar esta idea. 

As propostas de mellora que expuxestes responden a algunhas 
destas cuestións? Hai algunha que non se expuxo e que consideredes 
importante?

Ū Naturalización dos espazos, principalmente exteriores. Pode abrirse 
reflexión sobre a influencia da natureza no benestar, saúde, estado de 
ánimo e por tanto na mellora das relacións.

Ū Eliminar barreiras físicas ou outro tipo. Favorecer a accesibilidade de 
todas as persoas.

Ū Lugares que nos identifiquen, que recoñezan a diversidade das persoas 
do grupo, que nos fagan sentir parte. Importancia dos símbolos ou a 
decoración, personalizada.

Ū Cambios en mobiliario. O mobiliario facilita a flexibilidade, cambiar a 
distribución diferentes usos/necesidades.

Ū Zonas diversas no patio que acollan diferentes necesidades ou intereses. 
Zonas para actividades de calma; zonas semiactivas; zonas activas-
deportes.

Ū Embelecer, coidar a estética.

Pensades que o espazo inflúe ou non na forma de relacionarnos?

Inflúe no instituto? E se pensamos no barrio/cidade/vila/aldea cales serían 
as principais barreiras nese espazo para que as persoas podámonos 
relacionar mellor? Que cambios poden facerse? Que nos din as nosas 
cidades ou vilas sobre canta importancia dáselle ás relacións humanas? 
Temos espazos suficientes que nos coidan?

As persoas construímos os espazos. Podemos dicir que os espazos nos 
constrúen? Que quere dicir isto?



Ilustración 4 Ilustración 5
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4.2. Sesión 2. Etiquetando

Tempo: 50 minutos

Material necesario:

Ū Adhesivos pequenos de diversas cores para pegar na fronte.

Ū Ilustración 3. Inclusión, exclusión, integración, segregación para proxectar

Descrición da actividade:

Preparación do material: facemos a selección de adhesivos. Por exemplo, 
se temos unha aula de 25 persoas colleremos sete modelos diferentes e 
distribuímolos da seguinte forma.

Ū Catro modelos diferentes e de cada tipo cinco unidades.

Ū Un modelo da que collemos tres unidades.

Ū Dous modelos das que só colleremos unha unidade. Estas dúas non 
poden coincidir con ningunha outra. 

Dependendo do número total de alumnado faremos a distribución para que 
haxa grupos onde se repite o modelo e sempre deixar que haxa dúas persoas 
que non coincide o seu modelo entre elas nin con ningún outro.

Desenvolvemento da dinámica: pode realizarse nun espazo amplo ou na aula 
segundo as posibilidades.

En primeiro lugar pedimos ao alumnado que peche os ollos ata que lles 
indiquemos que poden abrilos e que permanezan en silencio. Indicámoslles 
que imos pegarlle a cada persoa un adhesivo na fronte.

Distribuímos a selección de adhesivos aleatoriamente entre o alumnado. Unha 
vez todas as persoas teñan un adhesivo na fronte, indicámoslles o seguinte:

“Agora, abrides os ollos, non podedes falar e podedes realizar xestos se 
queredes. O que vos pedimos é que vos agrupedes”

Ilustración 6
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Atención! Trátase de que se agrupen sen darlles ningún criterio. Só esa 
consigna simple. Se preguntan se teñen que agruparse por cores ou por 
adhesivo ou preguntan polo criterio repetimos simplemente “agrupádevos”.

A dinámica consiste precisamente nisto, en que o fagan libremente. Namentres, 
observar toda a dinámica: ver que necesitan saber para agruparse, que 
preguntan, se se bloquean, que criterios van valorando e cales seguen para 
facer os grupos, como se dá o proceso, quen lidera e toman iniciativa, os 
conflitos que poden xurdir,

Trátase de ver como poden influírnos as “etiquetas sociais”, especialmente 
cando non coñecemos ás persoas. Reflexionar, ao fío da dinámica, sobre os 
modelos de relación e participación que aparecen na ilustración 3.

Dáse un tempo para que fagan o xogo, deixámoslles tempo ata que vemos que 
os grupos están xa “formados”, que xa non hai dúbidas e cesa o movemento 
entre eles. Asegurámonos preguntando se xa acabaron e eses son os grupos 
resultantes e observamos todas como son.

Volvemos sentarnos e empezamos a posta en común para as que se suxiren 
preguntas xeradoras.

A ter en conta e preguntas xeradoras:

Bloque 1

Que pasou? Pídeselles que describan a viva voz a actividade, o que fixeron a 
ver como o percibiron e interpretado.

Como actuamos? Como se deu a formación dos grupos? Que criterios 
seguistes para formar os grupos? Tivestes en conta os adhesivos ou non?

Quen ou quen tomaron a iniciativa? O resto, como vos sentistes? 
Acabastes todas no grupo que queriades? Gustouvos estar noutro? Por 
que?

As persoas con adhesivos non coincidentes como sentistes? Onde 
acabastes? Que fixeron os demais grupos ante esta situación?

Que vos fai pensar este xogo? Cal crees que é o seu propósito? Parécese en 
algo ou o identificades co que ocorre nas relacións cotiás?

Atención! É frecuente que se manexen diferentes criterios nun mesmo aula. 
Varia moito dependendo de se o alumnado xa se coñece bastante e hai grupos 
reais de afinidade xa configurados ou non se coñecen aínda.

Se xa se coñecen, ás veces, algúns agrúpanse segundo os adhesivos e 
outros vanse co seu grupo afín de amizades e non se guían polo adhesivo. É 
importante na reflexión sinalar que non se abriron a outras opcións, senón 
que foron ao grupo de referencia habitual. Isto é importante para traballar as 
dinámicas de inclusión, exclusión xa que ás veces perciben que son abertos ao 
non guiarse pola “etiqueta” cando realmente non é así. Non saen do grupo e 
non entran a valorar máis posibilidades no xogo.

As persoas que teñen adhesivo único son interesantes para a análise. Ás veces 
son integradas nalgún grupo e outras veces non habendo resistencias á súa 
inclusión cando o grupo é moi ríxido seguindo o criterio de agruparse por 
adhesivos idénticos. Ás veces estas persoas que “non teñen grupo” xúntanse 
entre elas.
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A ter en conta e preguntas xeradoras:

Bloque 2 

Ilustración 3. Inclusión, exclusión, integración, segregación.

Identificades isto co xogo previo?

Aclaramos e podemos achegar as definicións de cada modelo tomando o 
marco de contidos

Podedes identificar cada modelo nalgún exemplo da vida cotiá?

Podemos pensar nalgunha situación de exclusión social do contexto próximo. 

Respecto ao resto de modelos podería tomarse como exemplo a 
educación.

Con que modelo identifican a escola actual eles e elas? Existen colectivos 
por razón de sexo, procedencia, clase social ou diversidade funcional que 
non estean presentes en todas as escolas? Hai escolas específicas ou nas 
que se atopen en maior medida uns perfís de alumnado? Podemos dicir 
que a educación é inclusiva no noso contexto?

4.3. Sesión 3. Muros e limiares

Tempo: 50 minutos

Material necesario:

Ū Impresións dos textos das historias que acompañan á Ilustración 7. 
Román, Ilustración 8. Alberto e Ilustración 9. Belén.

Ū Ilustración 1. Círculos de relacións para proxectar.

Descrición da actividade:

Repartimos o texto que corresponda a cada alumno ou alumna, unha historia 
para cada persoa.

Propoñémoslles lelo e meterse na pel e no día a día de cada personaxe.

Terán que traballar individualmente sobre as seguintes preguntas durante dez 
minutos aproximadamente de traballo e despois escribir as súas conclusións.

Ū Que muros ou dificultades atopa o teu personaxe para poder 
relacionarse e participar como lle gustaría na vida social?

Ū Que medidas cres que se poderían tomar, aínda que impliquen tempo, 
para eliminar esas dificultades e facilitar as súas relacións?

Pasamos á posta en común. Sairá a expoñer unha persoa por personaxe para 
poder traballar as tres historias.

O resto do alumnado pode achegar sobre cada personaxe ideas que non saísen 
sobre as preguntas expostas.

Recoméndase proxectar a historia de cada personaxe no momento de posta en 
común que corresponda para que o resto da aula coñeza o contexto.

Tamén podemos ter debuxada ou impresa en lugar visible a Ilustración 1. 
Círculos de relacións como apoio á posta en común.
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A ter en conta e preguntas xeradoras:

Bloque 1. Análise das barreiras

Apoiámonos na Ilustración 1. Deixamos que o alumnado expoña as súas ideas 
e conclusións sobre as barreiras de cada personaxe. Podemos ir guiando a 
análise para identificar se se atopan ante barreiras:

Ū Culturais: de crenzas, valores e actitudes da sociedade.

Ū Espaciais: teñen que ver cos espazos físicos, os espazos construídos, 
infraestrutura, transporte...

Ū Tempo: organización do tempo ou ausencia do mesmo.

Ū Ocupacións ou actividades: que non atenden á diversidade, que 
presentan barreiras a certas persoas ou colectivos porque non están 
pensadas de forma inclusiva.

Ū OUTRAS que poidan expor e non estean na ilustración 1.

Poder situar estas barreiras axúdanos a identificar mellor posibles solucións. 
Situar o foco do problema, onde necesitamos transformar e por tanto que tipo 
de estratexias precisamos.

Bloque 2. Análise das oportunidades

Unha vez identificadas as barreiras ás que se enfronta o personaxe o alumnado 
expón as propostas para a súa eliminación. Situar a causa das barreiras pode 
axudar a identificar que se necesita transformar e por tanto que tipo de 
estratexias necesitamos e quen teñen un papel que facer niso.

Estamos ante a necesidade de cambios culturais, materiais, urbanísticos, 
de infraestrutura, de organización de tempos e da economía? Quen son 
responsables de promover estes cambios?

Atención! Estamos a pensar en medidas individuais para eliminar esas 
barreiras ou medidas colectivas?

Cando pensamos no dereito a un hábitat digno e coidador é importante o 
enfoque colectivo. Trátase de garantir isto como dereito para todas as persoas 
e comunidades. Podemos reforzar a idea das relacións sociais e o acceso á 
participación como algo que forma parte dun hábitat digno e á vez condición 
imprescindible para construílo física e socialmente.

A historia de Román (Ilustación 7)

Son Román, teño dez anos e vivo nunha cidade mediana, na Coruña. Vivo coa 
miña nai e o meu irmán Alberto que ten dezaoito anos. A miña nai traballa 
moito nunha fábrica nos arredores da cidade. Non temos coche e lévalle moito 
tempo ir e vir no bus porque hai moi poucos.

A miña avoa recólleme ao saír do cole cada día. Vive moi preto da nosa casa e 
paso con ela a tarde ata que chega a miña nai do traballo. A miña avoa vive nun 
terceiro piso e non ten ascensor. Cústalle bastante subir e baixar as escaleiras.

Gustaríame poder ir á tarde á rúa para xogar con amigos e amigas pero non 
podo ir só e non quero que a miña avoa teña que subir e baixar máis. Xogo coa 
miña consola.

Ao meu irmán véxolle pouco aínda que compartimos moitos gustos. El ten 
unha parálise cerebral, usa cadeira de rodas e vai todos os días a un centro. 
Tráenlle a casa ás sete da tarde, cando chega a miña nai de traballar.

A historia de Alberto (Ilustación 8)

Teño dezaoito anos e vivo na Coruña. Vivo coa miña nai e o meu irmán de 10 
anos que se chama Román. A miña nai está separada e ela traballa moito.

Eu teño unha parálise cerebral por un problema que houbo no parto, á miña 
nai non a trataron como debía de ser.

Atopo moitas barreiras cada día en todos os lugares para poder relacionarme. 
Desde a escola, o lecer, as amizades, o traballo. Todo parece que non é para 
min. Non entendo que podamos ir á Lúa ou a Marte e sexa tan difícil moverse 
por unha cidade do mundo, que chamamos “desenvolvido”, cunha cadeira de 
rodas.

Dáme moita alegría o meu irmán, compartimos moitas afeccións. Sei que 
el o pasa mal por min. Por como me miran, cando me ignoran, polo que me 
gustaría facer, como calquera mozo de dezaoito anos pero que a miña cidade e 
a sociedade non me facilitan.

Fun ao colexio do meu barrio. Logo complicouse a cousa no instituto porque 
non había os apoios que eu necesitaba, non había medios dicían.
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Agora estou nun centro ocupacional todo o día pero non me sinto ben 
aquí. Din que aquí estou “cos meus iguais”, pero iguais en que?. Os meus 
compañeiros son moi simpáticos pero o único que temos en común é que 
usamos unha cadeira de rodas e todas as barreiras que nos atopamos cada día. 
Non compartimos afeccións ou intereses.

Ti tamén podes ter en común con millóns de persoas que podes camiñar e 
nada máis.

A min encántame escribir, gustaríame traballar niso para ser bo, para poder ser 
escritor, pero aquí non teño opción. Tampouco dispoño de apoios para poder ir 
a outros lugares onde poder desenvolverme como persoa niso que me gusta e 
relacionarme “cos meus iguais” no sentido de persoas coas que me identifique 
en gustos, paixóns, intereses.

A historia de Belén (Ilustación 9)

Teño quince anos e vivo en Lugo nun barrio un pouco apartado na cidade. 
Estou a estudar cuarto de ESO e estou moi contenta, gústame e gustaríame 
seguir ata chegar á universidade.

Teño compañeiras no instituto que me convidan a saír, unha boa cuadrilla 
de amigas. Eu son xitana e elas payas pero todas somos intelixentes e non 
entramos en prexuízos, iso non nos importa. Gustámonos como amigas, 
axudámonos e pasámolo ben.

Agora por idade xa nos deixan saír algo máis tarde e eu teño un problema 
porque non podo. Aos meus pais dálles medo.

O meu barrio está afastado e non chega o bus ata alí, nin os taxis quérenche 
levar ás veces porque din que teñen mala fama. Iso é porque non o coñecen.

Tería que ir camiñando un bo intre ata o barrio pero non hai beirarrúas, teño 
que ir por unha estrada illada, sen iluminar e dáme medo a min tamén. Así que 
só podo saír se o meu pai non está fora traballando e pode ir buscarme.

Preocúpame que isto me distancie das miñas amigas. Para min son moi 
importantes e sendo unha moza xitana non é fácil atopar xente así, aberta e 
sen prexuízos. Danme ata máis ganas de estudar téndoas ao meu lado. Tamén 
de ir a sitios aos que non me atrevería a entrar sen elas. 

Ilustración 7



Ilustración 8 Ilustración 9
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