
AS PROTAGONISTAS DOS CONTOS.

PEQUENO ESTUDO SOCIOLÓXICO

Sempre que realizamos un proxecto en Educación Infantl intentamos dar resposta as tres grandes
preguntas “que sabemos de?” “que queremos saber?” e “que conseguimos?”. Para darlles resposta
cómpre ter sempre presente a distancia óptma entre as devanditas preguntas, tal e como propuña
Vygotsky, a colaboración familia- escola, a implicación na contorna e que as respostas xurdan dun
interese  do  alumnado.  Así  recompilamos  datos,  fotografas,  historias  do  que  xa  sabemos;
investgamos o que queremos saber e elaboramos dosieres, intervencións artstcas, exposicións...
co resultado do noso traballo.

Pero  esta  vez  decidín  dar  un  paso  máis,  e  aproveitar  o  proxecto  de  Mulleres  de  conto  para
introducir  ao  meu alumnado de 6º  de  Educación  Infantl  do  CEIP  San  Martño de Salcedo en
Pontevedra  en  algo  máis  ca  un  proxecto,  porque  ademais  dos  puntos  anteriores  tña  dous
obxectvos moi claros

• Iniciar ao alumnado de 5 anos no método cientíco de investgación

• Reflexionar sobre a situación feminina nos contos infants.

Estes  obxectvos  unidos  a  idade  do  noso  alumnado  marcaron  o  desenvolvemento  da  nosa
investgación en aspectos como a toma das mostras, a cuantícación, a clasiícación, etc, pero non
impediron un traballo cientíco e de descuberta en persoas de tan corta idade.

O lugar de investgación foi a biblioteca do noso centro, o CEIP San Martño de Salcedo, que conta
con mais de 8000 exemplares dos que uns 3000 pertencen á zona de educación infantl.

O proxecto “Mulleres de Conto” é unha proposta do Concello para o Salón do libro. Xa indiquei
que os proxectos teñen que ter o centro motvador na aula e este xorde dunha proposta de fora,
así que aínda que moitas veces preciso da axuda da mascota da aula coas súas vivencias esta vez
foi o azar quen axudou a introducir o tema.

A aula de sexto de Ed. Infantl ten, curiosamente, o mesmo número de nenos que de nenas, e ten,
asemade, un proxecto de todo o ano onde cada semana un alumno ou alumna é protagonista.

As dúas primeiras semanas, dúas nenas encabezaron o proxecto e trouxeron contos nos que a
protagonista se chamaba coma elas. Entón o alumnado protestou dicindo que na biblioteca non
había contos cos seus propios nomes e isto levou á pregunta de se habería máis con nome de nena
ou de neno. A partr de este punto comezamos falar dos seus contos favoritos e atopamos que a
meirande  parte  son  de  protagonista  masculino  e  aparecen  as  preguntas:  “non  hai  contos  de
mulleres?”,  “so  sabemos  contos  de  homes?”,  “haberá  mais  de  mulleres  na  biblioteca?”  Non
esquezamos a idade do alumnado:  o  que suceda na biblioteca  extrapólase  ao mundo enteiro
grazas ao famoso egocentrismo do que nos falaba Piaget.

Unha vez explícita a preocupación, como en toda investgación cientíca, hai que comezar pola
formulación da hipótese, ou, mais ben, coa aprendizaxe e a explicación de tan complexa palabra, o
que levou o seu tempo. Ela, a hipótese, despois de moitas voltas ícou así:

“Hai mais contos de homes que de mulleres”

O seguinte paso do método cientíco é pór a proba a nosa hipótese, e, por iso, no día semanal da
biblioteca baleiramos as estanterías adicadas aos contos de imaxes e aos contos protagonizados
por animais e os clasiícamos en montóns de protagonistas masculinos e femininos, non puxemos



número, porque a súa noción de cantdade é escasa, pero como  moi ben dixo Xulia: “ o dos homes
tñamos que xuxetalos entre catro do alto que era”, e quedounos moi claro que se cumpría a nosa
hipótese:

Por  outra banda,  a  nosa hipótese,  leva tempo conírmada por  diferentes  estudos sociolóxicos
como os de Zammuner, 1987, Davies, 1991 ou Grogan, 2008, atopando a mesma disparidade nas
películas infants. Smith y Cook (2008).

O resultado sorprendeunos moito e non nos gustou nada e entón decidiron alargar a investgación
ás súas casas. Após ese traballo aconteceu un feito curioso, pois nas casas das rapazas gañaron os
contos de mulleres e nas dos rapaces os de homes, agás na de Julia onde houbo un empate, que
pasou a ser a solución ideal para equilibrar a desigualdade: os contos de protagonistas femininos
tñan que aumentar até empatar cos dos homes. Velaí a solución foi proposta polo alumnado.

Non quixen deixar a nosa investgación nun mero número, nunha cuestón de cantdade e decidín
consultarlles como pensaban que tñan que ser as protagonistas dos contos Elaborara eu unha
táboa con diferentes ítems: idade, decisión, beleza. .  .  mais a súa capacidade de simpliícación
resultou  sorprendente  e  permitunos  clasiícar  unha  mostra  de  doce  contos  de  protagonista
feminino e outros de protagonista masculino tomados ao chou da biblioteca.

Á proposta do alumnado de sexto de Educación Infantl, as protagonistas dos contos teñen que ser
guapas,  boas,  valentes e facer cousas chulas. So cando cumprir os catro requisitos un conto é
válido e pasa a nosa selección como un bo conto.  Cada día liamos un conto e decidiamos en
asemblea se cumprira os requisitos. Houbo decisións sinxelas: Ariel da Sirenita é moi guapa, está
claro, mais, e a hipopótama de Chocolata? Pois resultou que tamén é guapa porque é imposible
ser fea se levas uns tenis que brillan. E Rapuncel? Guapa e boa si, pero valente? Atreveuse a botar
a trenza pola íestra, pero tvo que agardar polo príncipe, así que non, deínitvamente, non íxo
ningunha cousa chula.

Cos contos de protagonista masculino as cousas foron mais sinxelas. A única dúbida era que, ás
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veces, con varios protagonistas non todos eran iguais como en “Os Tres Porquiños”, aínda que
sempre había alguén que cumpría os items todos.

Cales foron os resultados? Dos contos das mulleres só dous cumpriron os catro requisitos previstos
mentres que nos dos homes a situación foi practcamente á inversa.

Isto foi o que aconteceu cando puxemos os nosos resultados nunhas táboas:
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As táboas resultaron ser altamente clariícadoras, e conírman, a pequena escala, o que outros
estudos sociolóxicos veñen mostrando xa con Leonora Weitzman no 1972, isto é, a discriminación
da muller nos contos infants.

As imaxes amosan unhas protagonistas que poden ser boas e guapas sen ningún problema, pero
que teñen grandes diícultades en ser valentes ou en facer cousas chulas, porque como moi ben
dixo Valentna: “Por que teño que agardar, eu son unha moza e non me gusta agardar, xa me
rescato soa, non preciso príncipe ningún. Cacho aburrimento!”.

Aínda xurdiu un outro problema o analizar contos actuais onde a protagonista é unha nena, Na
serie “Os contos de EMMA”, a protagonista si se que fai cousas chulas, mais ten medo a todo (ao
primeiro día de cole, a durmir fora da casa. . .). ela explica como vence eses medos coa axuda dun
neno da súa idade que curiosamente non os ten. Custa, en deínitva, moito ver unha protagonista
valente.

Por  outra banda,  se  nos  íxamos  na  táboa de protagonistas  masculinos,  practcamente se  lles
permite todo. Se fallan é porque hai varios no papel de protagonista e entre eles sempre hai algún
que cumpre os requisitos ou porque é o conto de alguén malvado como “A ígueira de Pelostortos”.
Neste caso si que o protagonista non cumpre ningún requisito, e, xa que logo, aparece como fóra
da realidade.

Na reflexión contnua que implica o noso proxecto, o alumnado chegou á conclusión de que xa non
nos valía con facer moitos contos de mulleres para chegar ao empate, porque agora descubrimos
que elas tñan que ser guapas, valentes, boas e facer cousas chulas. Por este motvo, decidiuse
escribirmos unha carta a OQO, porque é a editorial da nosa cidade, Pontevedra, e porque o seu
conto de Chocolata fora un dos dous que cumprira todos os requisitos. Mágoa non obtermos aínda
resposta.

Con todos estes datos elaboramos un fermoso libro que imos presentar no Salón do Libro de
Pontevedra, e sobre todo, conseguimos cambiar a nosa mirada sobre os contos.
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