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Quen somos? Presentación

Que vos propoñemos? Estrutura

Arquitectura sen Fronteiras é unha Organización non Gobernamental de
ámbito estatal que nace no ano 1992. Desde entón foi evolucionando no seu
desenvolvemento no territorio, chegando a contar actualmente con sete
demarcacións, entre a que se atopa Arquitectura sen Fronteiras Galicia que
nace no ano 1995. Tamén foi evolucionando nos seus campos de actuación que
actualmente abarcan a cooperación internacional, a cooperación local e acción
social no estado español, a educación para a cidadanía global e de forma
transversal a comunicación, sensibilización e a promoción do voluntariado.

O material que aquí se presenta fórxase no marco do Programa educativo
Participar para Coidar que ASF Galicia está a desenvolver no marco temporal
2020-2023 nunha estrutura de catro fases ou cursos escolares.

ASF está integrada por un equipo de voluntariado e persoal contratado que
impulsan a misión da organización no estado español e nos países nos que
desenvolvemos o noso traballo. Únenos a nosa misión: traballar na mellora
da habitabilidade e a defensa do dereito das persoas a un hábitat
digno, promovendo o desenvolvemento humano equitativo e sostible e
atendendo, entre outras cousas, a:

O programa consta de diversas actividades dirixidas a diferentes públicos
e resultados. Entre elas, a ideación, posta en práctica e sistematización das
actividades educativas que conforman esta proposta didáctica. Este traballo
resulta da experiencia práctica realizada con cen alumnos e alumnas de ESO
dun instituto da cidade da Coruña. Preséntanse agora as fases 1 e 2, desenvolvidas durante os anos 2020 e 2021, quedando pendentes as fases 3 e 4 e a súa
publicación prevista para o ano 2023.

Ū Considerando ás comunidades como motores do cambio nas súas
condicións de hábitat, promovendo os procesos participativos a través
de proxectos que xurdan das súas demandas, necesidades e desexos.

Deste xeito, a proposta temática e organizativa non é ríxida, senón que
pretende ser unha base a través da que traballar os obxectivos xerais das catro
fases do programa.

Ū Enfocando os nosos proxectos como ferramentas de transformación
social orientados á mellora das condicións de vida, con perspectiva de
xénero e empoderamento dos colectivos máis vulnerables.

As catro fases constitúen unha proposta de itinerario que segue unha lóxica
interna de análise progresiva da realidade complexa. As fases propostas non
son compartimentos estancos e seguen un fío argumental. Sen embargo, é
posible utilizalas de forma independente, xa que cada unha ten os seus propios
obxectivos desenvolvidos detalladamente en cadanseu apartado. Mesmo é
posible tamén tomar actividades soltas e realizar unha combinación segundo
os intereses, tempos ou necesidades a abordar do equipo docente interesado.

Ū Realizando accións de sensibilización para xerar conciencia social e
denuncia da vulneración dos dereitos ao hábitat e/ou á cidade.
Ū Compartindo coa sociedade os coñecementos, experiencias e proxectos
realizados.
Desde este marco de partida común desenvolvemos a experiencia que
compartimos neste material que presentamos desde o grupo de Educación de
ASF Galicia.
Este grupo leva máis de dez anos de aprendizaxe, indagación e
experimentación de propostas e actividades para formar e sensibilizar sobre
o dereito ao hábitat a nenas, nenos e adolescentes, especialmente alumnado
de secundaria. Tamén a axentes multiplicadores clave polo seu papel para
concretar e materializar este dereito, así como para divulgalo e formar sobre o
mesmo.
Podes atopar algúns resultados e materiais froito deste traballo na nosa web de
recursos educativos.
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Trátase dunha proposta de educación para a participación que toma como eixo
central formar e sensibilizar sobre o Dereito ao Hábitat, desde un enfoque
ecofeminista, ecosocial e de Dereitos Humanos.

A estrutura deste programa educativo en catro fases é a seguinte:
TÍTULO

DIMENSIÓNS A TRABALLAR

FASE 1

Habitando a propia pel

Hábitat e emocións
Coidado das persoas, autocoidado

FASE 2

Pel con pel

Hábitat e relacións
Coidado das relacións, da comunidade

FASE 3

A pel do mundo

O estado do noso hábitat
Coidado da contorna: “o común”

FASE 3

Mudando a pel

A transformación do hábitat
Coidar para transformar
Participación e acción colectiva
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A que queremos contribuír
con este proceso? Obxectivos
Ū Desenvolver a capacidade de análise e pensamento crítico sobre a
contorna do alumnado.
Ū Visualizar a complexidade do hábitat no que nos desenvolvemos.
Entender as súas dimensións físicas, sociais, culturais, políticas e como
estas condicionan e inflúen nas nosas vidas, na cobertura das nosas
necesidades e garantía dos nosos dereitos individuais e colectivos.

Desde onde traballamos?
Marco teórico e conceptual
Este material enmárcase nunha proposta de educación para a cidadanía
global, máis concretamente, pretende ser un material de educación para a
participación e a transformación ecosocial.

Ū Ser conscientes dos principios de igualdade e diversidade, da súa
vulneración e como isto se concreta nas relacións sociais no contexto
cotiá.

Atopamos numerosas as dimensións que podería abordar unha proposta
educativa para a participación. Sen embargo, o enfoque do que parte este
programa pasa por considerar que a participación é un dereito, pero tamén
unha responsabilidade. A propia experiencia de participación constrúese
participando. Este feito require ferramentas, técnicas e competencias máis
tamén oportunidades. Compre advertir que para garantir esta proposta de
educación para a participación necesitamos facilitar as seguintes condicións:

Ū Identificar as barreiras existentes no acceso a un hábitat digno e coidador
para diversos colectivos.

Ū Estimular o sentido crítico e o inconformismo para buscar a motivación
persoal e colectiva.

Ū Favorecer experiencias de análise, proposta e transformación física,
social ou simbólica do contexto próximo do alumnado atendendo aos
principios de igualdade e diversidade.

Ū Aproximarnos ao marco conceptual para analizar a realidade desde unha
perspectiva critica ecosocial, ecofeminista e de dereitos.

Ū Ser conscientes do modelo socioeconómico actual e do seu impacto
sobre a vulneración do Dereito a un hábitat digno e coidador para as
persoas, as relacións e a contorna.
Ū Coñecer modelos alternativos desde as propostas do ecofeminismo e o
ecoloxismo social.
Ū Tomar conciencia da responsabilidade colectiva e individual no mundo
que producimos e reproducimos.
Ū Identificar a nosa capacidade de axencia no deseño, xestión e
transformación do hábitat.
Ū Reflexionar e experimentar sobre democracia e participación política e
social.
Ū Tomar conciencia das tres dimensións do cambio: persoal, social, político,
así como da necesidade de atender á tripla dimensión dos coidados:
autocoidado, relacional-social, entorno construído-natural.

Ū Achegar inspiración, referentes próximos e significativos de propostas
éticas e políticas de “participar para coidar”.
Ū Os contidos desenvolvidos durante a proposta nútrense de múltiples
disciplinas e enfoques éticos e políticos.
O tronco do programa educativo é o Dereito ao Hábitat, dereito complexo
e multidimensional, que abordaremos tocando fundamentos das teorías do
desenvolvemento humano. A satisfacción deste dereito implica a satisfacción
de moitos outros. Deste xeito, o enfoque de dereitos alimenta ao tronco desde
a raíz: desde os dereitos humanos, pasando polos dereitos económicos, sociais
e culturais aos dereitos de colectivos oprimidos e discriminados polo modelo
hexemónico sociocultural, sexo-xenérico, económico e racial.
A axenda dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (UN, 2015)
está presente tamén na proposta. Pese as súas contradicións internas, os
ODS presentan unha axenda de obxectivos integral que abrangue esa
multidimensión e complexidade do Dereito ao Hábitat. Esta proposta
contribúe de forma máis específica aos seguintes obxectivos.
Ū ODS 3 Saúde e benestar
Ū ODS 5 Igualdade de xénero
Ū ODS 11 Cidades e comunidades sostibles
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Como o faremos? Metodoloxía
Ū ODS 12 Produción e consumo responsables
Ū ODS 13 Acción polo clima
O noso marco de análise parte da educación ecosocial e as formulacións
ecofeministas, especialmente do paradigma dos coidados. Abordarase aquí o
coidado en tres dimensións: o autocoidado, o coidados das relacións e da
contorna.
Queremos reflexionar sobre que significa e a súa aplicación na vida cotiá da
idea central do pensamento e a economía feminista que se condensa na simple
e complexísima proposta de poñer a vida no centro (Herrero, 2018).
Esta proposta podería pasar, entre outras cousas, por garantir a vida digna e
os dereitos dos colectivos máis vulnerables, descolonizar as mentes e
visualizar novas formas de vivir máis e mellor con menos consumo de
recursos, crecendo en certos sectores e capacidades e decrecendo noutros,
priorizando os coidados e con máis xustiza social.
Trátase de poñer no centro labores esenciais relacionados coa cultura, a
educación, os coidados ou a investigación, gran parte deles feminizados e
por tanto desvalorizados social e economicamente. Poñer no centro da nosa
mirada, vida e desexos aquilo que nos permita satisfacer necesidades
individuais e colectivas en sintonía coas necesidades da Terra. Dar tempo
e espazo a imaxinar como acadar un “bo vivir” á marxe dos mandatos e do
imaxinario dun crecemento ilimitado nun planeta finito que está nos seus
límites.

A proposta expón unha metodoloxía que agroma da realidade máis próxima ao
alumnado. Partimos da construción de pensamento crítico de forma dialóxica
e colectiva desde a súa realidade máis inmediata, os espazos que habitan e as
formas de vida asociadas.
Os seus corpos e emocións como hábitat iniciais interaccionan con outras
escalas como a casa, a escola, a cidade ou as redes sociais.
A análise, a reflexión e as propostas parten da dimensión mais íntima, das súas
emocións e de como se conectan estas coa transformación política e social.
Desta forma facilítase a conexión das escalas locais-micro e a globais-macro.
Presentamos unha metodoloxía significativa e situada desde e para a vivencia
do alumnado. Esta metodoloxía aspira a ser, en palabras do sociólogo Orlando
Falls Borda “sentipensante”, isto é, sentir coa cabeza e pensar co corazón.
Ao longo das catro fases propoñemos unha serie de ferramentas e actividades
que dinamizan a proposta a través do emprego de xogos de rol, dinámicas
grupais, cartografías sociais, reflexións guiadas, construcións conceptuais,
técnicas de investigación social, derivas urbanas, intervencións no espazo
físico, etc.
As actividades de cada sesión formúlanse para que sexa viable a súa realización
no espazo e tempo de sesións ordinarias dos cursos de ESO, habitualmente
de cincuenta minutos. Sería óptimo poder ampliar o tempo dedicado tanto á
realización de cada actividade, como para a reflexión e colleita de aprendizaxes
colectivas.

Poder así defender o dereito a un hábitat digno para unha vida que
mereza a pena ser vivida.
Debido a estas razóns, a ética da xustiza e a ética dos coidados (Fascioli, 2010)
convive neste programa, así como os principios de igualdade e diversidade e as
propostas que se derivan deles e que avogan pola redistribución de recursos
e o recoñecemento de identidades máis excluídas e oprimidas no contexto
da cultura e organización socioeconómica hexemónica actual (Fraser e Butler,
2016).
Finalizamos este apartado salientando a transdisciplinariedade desta proposta
inspirada en marcos epistemolóxicos e ferramentas que nos achegan os
estudos de xeografía urbana, a socioloxía, a antropoloxía, a arquitectura,
a pedagoxía, a psicoloxía social ou a filosofía.
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