
Lecturas coeducativas



 Proceso polo que as persoas interiorizan os valores, comportamentos, expectativas e actitudes do 

seu entorno e os integran na súa identidade

 Asúmense como propios e “naturais”

 Co obxectivo de se adaptar á sociedade na que viven

Socialización



Contos e Socialización de Xénero

 Presente na vida cotiá a través da reacción diferenciada das adultas ás mesmas conductas en nenas e 
nenos, o xeito de vestilas e vestilos, a decoración das súas habitacións, seleccións de xoguetes e historias ou 
contos 

 A través da identificación coas personaxes e as historias aprenden a solucionar conflictos

 Presentan un mundo máxico no que os nenos e nenas proxectan e descargan os medos, emocións por 
xestionar, expresión de sentimentos.... Son un estimulo emocional

 A función socializadora dos contos ten o seu piar no contexto lúdico . A maior diversión maior aprendizaxe

 Serven de aprendizaxe sobre o que se agarda delas e deles. O adecuado segundo o sexo ao que pertencen. A 
súa identidade de xénero 



Sexism
o

• Sostén a crenza da superioridade dos homes respecto das mulleres

• Actitudes que favorecen e perpetúan as desigualdades das mulleres e impiden que 
teñan as mesmas oportunidades que os homes

• Está presente en todas as esferas da vida cotiá

• Múltiples formas de manifestación. A Dimensión Simbólica (cultura, pensamento, 
imaxinario social) é das máis difíciles de detectar. Nela están encadrados os contos 
e as historias.

LIX
• Se transmite a través da temática e contidos, na elección de personaxes, diálogos, 

uso da linguaxe, imaxes, ilustracións, etc..

• “Contos de Fadas/Princesas e Cabaleiros/Superheróis” tradicionais: mensaxes 
estereotipados 

Descartar os libros sexistas contribúe ao avance en favor da igualdade de 
xénero



Coeducación
 Educar na igualdade para que nenas e nenos teñan as mesmas oportunidades

 Permitirlles tomar decisións de futuro con liberdade e independencia do seu sexo e/ou xénero

 Supón visibilizar ás mulleres, mozas e nenas. A súa historia e aportacións á sociedade, pensamento, 

cultura, ciencia....

 Supón rachar co androcéntrismo como medida das cousas

 Recuperar os valores en positivo do feminino e do masculino en cada persoa

 Potenciar estos valores en cada persoa 

A REPRESENTATIVIDADE DE NENAS E NENOS COMO IGUAIS NOS LIBROS É FUNDAMENTAL 
PARA UNHA EDUCACIÓN EN IGUALDADE 



#igualdade #autoestima #roleseestereotipos 

#identidades #diversidadesexual #familias 

#diversidadedeafectos #empoderamento 

#deconstruiramasculinidade #mulleresnaarte 

#mulleresnahistoria

#visibilidade #violenciasmachistas



1. Visibilidade



Motivos polos que son libros 
coeducativos

 Intención clara de por en valor a vida e obra das autoras, 
creadoras, artistas...

 Son biografías de mulleres na Historia 

 Permiten cubrir a falta de referencias específicas no ámbito 
educativo

 Facilitan referentes femininos no imaxinario colectivo









1. Visibilidade
2. 1. Pensamento- Feminismo







2. Identidades
2. 1. Roles e Estereotipos



Motivos polos que son libros 
coeducativos

 Poñen o acento na igualdade entre nenas e nenos

 Describen e/ou visibilizan as ferramentas da socialización diferenciada

 Permiten abordar os estereotipos de xénero

 Facilitan a reflexión sobre a necesidade de romper coas dinámicas da 
desigualdade 

 Amosan como rebelarse ante as inxustizas favorecen os cambios sociais







2.2. LGTB

2. Identidades



Motivos polos que son libros 
coeducativos

 Visibilizan a diversidade de identidades e relacións 

 Rompen cos estereotipos das relacións afectivas

 Visibilizan a transexualidade na infancia e mocidade

 Manifestan a loita polos dereitos das persoas a sentir e ser en 
liberdade

 Transmiten unha mensaxe inclusiva
 







3. Autoestima e Empoderamento das 
nenas



Motivos polos que son libros 
coeducativos

 Reflicten os mandatos sociais existentes sobre as nenas, mozas e mulleres

 Fan visibles as renuncias e a abnegación das mulleres, mozas e nenas para 
acadar as expectativas impostas

 Posta en valor da autoestima

 Posta en valor da valía e diversidade de habilidades e competencias das 
nenas, mozas e mulleres

 Reforzo de características como a valentía, a fortaleza, o emprendemento nas 
nenas, mozas e mulleres (non obrigatorias)

 Autovaloración

 Superación









4. Deconstrución da 
masculinidade



Motivos polos que son libros 
coeducativos  Poñen de manifesto emocións e sentimentos tradicionalmente 

desvencellados do rol tradicional masculino

 Permiten traballar nunha nova construción da masculinidade na que se 
poñan en valor a potencialidade de homes, mozos e nenos como 
coidadores e a importancia dos (auto)coidados

 Favorecen o achegamento dos nenos, mozos, homes ás emocións e as 
contradicións polos mandatos sociais impostos

 Facilitan o traballo sobre roles e estereotipos

 Achegan a desigualdade de xénero a nenos, mozos, homes. Rompe coa 
crenza que igualdade é cousa de mulleres

 







5. Familias Diversas



Motivos polos que son libros 
coeducativos

 Recoñecen explicitamente a diversidade familiar

 Lexitiman simbolicamente os diferentes modelos de familias, así como as 
relacións desde os bos tratos

 Ofrecen un imaxinario de familias de estructura diversa alonxados do 
estándar de familia heteronormativa

 Presentan tamén diversidade de costumes e formas de facer nas familias
 







6. Afectividade e 
sexualidade



Motivos polos que son libros 
coeducativos

 Facilitan o descubrimento do propio corpo

 Recoñecen a expresión das emocións e os sentimentos nas 
protagonistas 

 Melloran a autoestima

 Normalizan a sexualidade e os afectos

 Nomean o corpo invisibilizado







7.Prevención Violencia de 
Xénero



Motivos polos que son libros 
coeducativos

 Facilitan traballar o concepto de violencia de xénero en infantil e 
primaria (adaptado a nivel e evolución no que está o alumnado)

 Permiten visibilizar diferentes tipos e formas de violencia

 Favorecen a asimilación de conceptos sobre violencias por parte 
do alumnado desde idades temperás 

 Aprenden a dicir que NON e o valor dos dereitos individuais

 Traballan sobre os límites personais

 Valorar o propio corpo e o respecto









Aparecen mulleres, nenas ou personaxes femininos (ficcionados ou reais)

Aparecen personaxes de mulleres e homes alonxados dos roles de xénero tradicionais ou  que están a 

construír outros modelos de relacións

Presentan personaxes que non reforzan os mandatos de beleza estándar impostos ás mulleres, mozas, nenas

Se se da unha visión positiva das mulleres cando se alonxan do rol tradicional: Son rebeldes, desobedecen as 

normas inxustas, mulleres con poder, empoderadas e emprendedoras

Reflexan a diversidade de identidades e familias, social, cultural, xeográfica, sexual... 

As mulleres, mozas, nenas son suxeitos activos da acción, protagonistas da súa propia historia. Non suxeitos 

pasivos que agardan que outros fagan as cousas por elas

As mulleres, mozas, nenas teñan voz propia no relato

Aparecen formas saudables de relacionarse, non baseadas na violencia, o control, a sumisión... E se alonxan 

dos mitos do amor romántico 

Sabemos que é un libro COEDUCATIVO si...
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9 Son nomeadas en feminino

Baseado nas chaves para a selección dun texto coeducativo do colectivo Mulleralias. Comisión de 
Xénero e Igualdade. CEIP Apóstolo Santiago 



Grazas pola 
vosa 

participació
n

proxectoslilith@gmail.com

mailto:proxectoslilith@gmail.com
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