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Recuperar a voz. Recuperar a memoria ou restablecer a historia non contada son for-
mas de rachar cos silencios. Os silencios da sempre feble memoria, individual e colecti-
va, e os silencios impostos pola orde social patriarcal. En ambos os casos, igual de duros 
para construír unha cultura libre e diversa. 

A investigación e a posterior visibilidade da disidencia sexual son momentos impres-
cindibles neste proceso de recuperación do coñecemento que tamén podemos deno-
minar proceso de xustiza epistémica restaurativa. Dotármonos de novas palabras para 
unha ontoloxía social máis ampla e inclusiva necesita coñecer o pasado, necesita das 
memorias do «arco da vella». Desta volta situamos este arco na realidade galega porque 
consideramos que a nosa cultura está chea de historias de resistencia e liberdade non 
contadas. Memorias de vidas que pularon por saír do curro e construír formas plurais 
de entender as relacións humanas. A exposición Sen cancelas persegue ese obxectivo, 
achegármonos á disidencia sexual desde a perspectiva galega. 

Este recurso forma parte dun traballo máis extenso de arquivo e documentación no 
que o Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CDIF) do Consello da 
Cultura Galega leva anos traballando a través do proxecto «Memoria en movemento» e 
a publicación dixital A Saia. Publicacións periódicas feministas e LGBTIQ+. Ao Consello, 
como institución pública, correspóndelle a obriga de documentar esta parte da nosa 
historia, que en moitas ocasións foi escrita en manifestacións, revistas, panfletos ou 
cartas. Achegas que nos falan dos atrancos que atoparon, e atopan, as persoas LGBTIQ+ 
para conseguir unha equiparación en dereitos e liberdades en todos os ámbitos da vida. 

A continuación presentamos unha proposta didáctica para facilitar o traballo inter-
disciplinario nos centros de ensino da exposición Sen cancelas. Agardamos que poida 
contribuír a un mundo con máis cores no simbólico e no real. A un mundo máis xusto.

Carme Adán
COORDINADORA DO CDIF
CONSELLO DA CULTURA GALEGA

SEN 
CANCELAS

Imaxes da montaxe expositiva no IES Rosalía de Castro, Santiago de 
Compostela, xuño de 2022. De esquerda a dereita: Marta Lois, Susana 
López Abella, María Jesús Lorenzana, Rosario Álvarez, Enrique Latorre, 
Carme Adán e Daniela Ferrández
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A proposta expositiva Sen cancelas. Memorias do 
arco da vella en Galicia é unha mostra organizada 
polo Consello da Cultura Galega en colaboración coa 
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade 
da Xunta de Galicia que pretende aproximar á cida-
danía galega en xeral e aos mozos e mozas en idade 
escolar en particular a realidade das persoas lesbia-
nas, gais, bisexuais, transexuais e intersexuais en 
Galicia; concretamente, as súas achegas na defensa 
dos dereitos humanos a través dun marco positivo de 
recoñecemento. 

Deste xeito, a exposición e a 
guía presentan nun formato 
didáctico o traballo de diversas 
investigadoras e asociacións 
en prol de rescatar a memoria 
da disidencia sexual e de 
xénero en Galicia, lastrada 
historicamente polo silencio e 
as honoríficas parcialidades.

A través de varios paneis temáticos, nos que se abor-
dan distintos aspectos da loita pola liberdade e o re-
coñecemento da diversidade sexual e de xénero, fai-
se un percorrido por diferentes conceptos, dereitos 
e fitos históricos da memoria da disidencia sexual e 
de xénero en Galicia, que nos aproximan á diversidade 
como un elemento vertebrador das nosas sociedades 
e culturas. Traballamos coa idea de que esta afirma-
ción interpela a todas as persoas, ao supor un elemen-
to indispensable no proceso de construción dunha 
cidadanía democrática. Porén, recoñecemos que os 
conceptos de diversidade e disidencia non describen 
unha realidade estanca no presente, senón que son 
parte dun proceso que aínda estamos a construír. 

Esta guía didáctica, dirixida ao profesorado e ao alum-
nado de ESO e bacharelato, ofrece unha información 
detallada dos contidos que aborda a exposición e, a 
modo de suxestión, unha pequena proposta didáctica 
con actividades para traballar tanto durante a visita 
como posteriormente na aula. 
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A exposición e a guía perseguen os seguintes 
obxectivos:

Presentar a diversidade en xeral e 
a diversidade sexual e de xénero 
en particular como un elemento 
enriquecedor das nosas sociedades, 
desde un marco interseccional. 

Fundamentar algúns conceptos 
básicos para aproximarse á 
realidade das persoas disidentes 
do sistema sexo-xénero desde o 
prisma dos dereitos humanos.

Visibilizar as principais 
reclamacións dos movementos 
de emancipación sexual e de 
xénero a través dalgúns dos seus 
fitos históricos. 

Recoñecer as achegas das loitas 
pola liberdade sexual e de xénero 
na construción da cidadanía 
democrática no noso Estado. 

Celebrar a 
diversidade e 
a diferenza. 

Identificar o 
prexuízo, a 
discriminación 
e o bullying. 

Comprender 
mellor os 
procesos 
históricos. 

Rescatar 
referentes.

PRE
SEN
TA
CIÓN

Imaxe: Ernesto Foliers, 1910, ABC
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COMO TRABALLAR 
CON ESTA GUÍA 
Esta guía, que acompaña á exposición Sen cancelas. 
Memorias do arco da vella en Galicia, busca ser un 
instrumento útil para abordar a diversidade sexual e 
de xénero nas aulas. A presentación máis polo miúdo 
dos contidos da exposición, sumada á proposta das 
distintas actividades que a complementan, favorece 
un contexto de diálogo e reflexión para o debate sobre 
as ideas que se expoñen; pero, ademais, tamén pro-
pón cuestións sobre o papel que desempeñan o rol e 
o xénero na configuración das nosas sociedades pasa-
das, actuais e futuras. 

No referido á súa estrutura, 
a guía desenvolve os distintos 
bloques da exposición 
dividíndoos en dúas partes, 
o que permite, por unha banda, 
unha mellor comprensión 
da exposición e dos seus 
obxectivos e, por outra, unha 
mellor abordaxe dos conceptos 
máis importantes desenvoltos 
a través da proposta de 
actividades. 

Neste senso, as actividades vincúlanse cos distintos 
eixes temáticos a través dun fío condutor que permi-
te facer un percorrido lineal, así como unha selección 
daqueles contidos e obxectivos máis axeitados para a 
intervención deseñada polo equipo docente. Anima-
mos así ao profesorado a que reciba esta guía como 
una ferramenta transversal e aberta que poida empre-
gar seguindo o seu propio estilo. 

A guía introduce diferentes métodos de aprendizaxe e 
unha variedade de recursos adicionais aos da exposi-
ción que, ademais, poden traballarse por separado, co 
que se favorece a súa aplicación na aula. 

GUÍA DA EXPOSICIÓN
E PROPOSTAS DIDÁCTICAS 
Sen cancelas. Memorias do arco da vella en Galicia é 
unha exposición en formato de paneis que emprega 
diferentes fontes para presentar os seus contidos. Con-
ta con nove paneis ríxidos que poden adaptarse na súa 
montaxe a diferentes espazos expositivos. 

Na súa globalidade, está estruturada en sete bloques 
atendendo aos seguintes contidos: 

A humanidade, unha especie diversa

Da diferenza á disidencia 

As que saíron do curro 

Camiños de ida e volta 

Chanzos cara á emancipación 

Achegas na igualdade de dereitos

Referentes galegas de onte e de hoxe 

En cada panel pode observarse unha estrutura común 
que incorpora imaxes, textos e figuras e que achega 
tanto datos como argumentos para a reflexión. 

A continuación detállanse os contidos para cada blo-
que temático, xunto coas ideas clave de cada un deles 
e os conceptos relacionados con estes contidos, sus-
ceptibles de traballarse na aula e que amplían cues-
tións de interese. 
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BLOQUE 

A humanidade, 
unha especie diversa

Da diferenza 
á disidencia

Camiños de
ida e volta

As que saíron 
do curro

Chanzos cara á
emancipación

Achegas na igualdade 
de dereitos

Referentes galegas 
de onte e de hoxe

CONTIDOS E IDEAS CLAVE

A diversidade como característica
enriquecedora da especie humana

Todas as persoas somos diversas 

A diversidade sexual e de xénero como
unha realidade en todas as culturas e 
en todas as épocas

Diferenzas na interpretación da 
diversidade en función da cultura ou 
da sociedade

A historia das loitas emancipadoras: 
unha historia de sendas non-lineais

O territorio conquistado non é 
territorio ganado

A responsabilidade individual no 
sostemento dos dereitos colectivos 
adquiridos

A historia como referente para a 
reflexión. Son posibles outros futuros?

A memoria da disidencia sexual e de 
xénero en Galicia

Fitos das loitas pola emancipación en 
Galicia e no Estado español

Os dereitos da disidencia sexual e 
de xénero como fortalezas dunha 
sociedade democrática

Fitos lexislativos da diversidade sexual

O recoñecemento: facerse/facelo 
visible e a súa recuperación

Estigma e procesos de reparación

CONCEPTOS

Igualdade e diferenza 
Diversidade 
Diversidade sexual e de xénero 
Diversidade lingüística e cultural 
Diversidade orgánica e funcional 
Diversidade étnico-racial 
Diversidade relixiosa 
Diversidade de crenzas e de opinión 

Disidencia sexual e de xénero

Interculturalidade e multiculturalidade 

Relativismo cultural

Represión 

Progreso 

Democracia

Memoria

Xenealoxías

Ampliar os marcos cos que o pasado 
é lido

Insubmisión e protesta 

Alianzas 

Interseccionalidade

O legal e o moral 

Principio de igualdade de 
oportunidades 

O dereito como proceso deliberativo

Transfeminismo 

Compromiso político

Activismo 



Bloque 1. 

A HUMANIDADE, 
UNHA ESPECIE 
DIVERSA

Conceptos clave:
Igualdade e diferenza 
Diversidade 
Diversidade sexual e de xénero 
Diversidade lingüística e cultural 
Diversidade orgánica e funcional 
Diversidade étnico-racial 
Diversidade relixiosa 
Diversidade de crenzas e de opinión
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 1

A DIVERSIDADE COMO 
NÚCLEO DA SOCIEDADE 
E DA CULTURA 
Cando pensamos a idea de diversidade e as súas impli-
cacións para a convivencia no seo das sociedades que 
habitamos, adoitamos facelo desde un marco en que 
o diverso sempre é o outro. Ademais, neste exercicio, 
no que identificamos e poñemos o foco nas diferen-
zas das persoas con que convivimos, recoñecemos a 
diversidade como un problema ou como unha marca 
que integrar noutro contexto, o que implica un traba-
llo por tolerar e aceptar costumes, formas de ser e de 
sentir ou incluso marcas corporais que nos son alleas. 

Este escenario non sempre é produtivo, xa que a to-
lerancia nos coloca automaticamente nun lugar de 
superioridade. Desde aí, permitimos que o outro faga 
exercicio dos seus dereitos de liberdade e igualdade de 
oportunidades, mais asumindo dun xeito tácito que o 
seu xeito de existir ou as súas escollas non son lexíti-
mas por si mesmas; nós «permitimos» que se dean, 
tolerámolas. 

Porén, todas as persoas 
somos diferentes, así que 
o que defendemos ao traer 
a colación a diversidade é 
precisamente a lexitimidade 
desas diferenzas. 

Existen diferenzas que son evidentes a simple vista: 
a diferente estrutura corporal, os rostros, a altura ou 
o timbre de voz. Outras precisan de máis tempo para 
se descubrir, como os gustos ou o xeito de pensar. 
E, ademais destas diferenzas persoais, hai outras que 
dependen dos contextos ou lugares onde nacemos e 
crecemos. No fin de contas, a diversidade é o núcleo 
da sociedade e da cultura. 

Imaxe: © Rob Curran / Unsplash
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A ALTERIDADE COMO 
VALOR DE CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 
O antropólogo británico E.  B. Tylor, en 1871, explicou 
a cultura como todo ese complexo que inclúe coñe-
cementos, crenzas, arte, moral, dereito, costumes ou 
calquera outro hábito ou capacidade adquirida polo 
ser humano en canto membro dunha sociedade. 
E aínda que a definición nos parece axeitada, queda 
pendente engadir outro elemento importante que 
subliña o profesor Ángel Díaz de Rada cando indica 
que este complexo se dá en forma de regras conven-
cionais que permiten a comunicación entre os seres 
humanos diferentes.

Así, é a cultura e as diferenzas 
entre culturas o que permite 
que unha sociedade se 
exprese e manifeste. Tamén 
é o que permite ao ser 
humano tomar conciencia 
de si mesmo e recoñecerse 
como proxecto inacabado, 
poñendo en cuestión as súas 
propias realizacións, buscando 
incansablemente novas 
significacións e creando obras 
que o transcendan (UNESCO). 

As persoas percibimos o mundo que nos rodea a tra-
vés da cultura e do propio sistema de valores que esta 
incorpora, a partir do cal tomamos as nosas decisións. 
Deste xeito, as diferenzas entre persoas ou grupos so-
ciais semellan características naturais esenciais que 
nos conforman, polo que cómpre entón recoñecer a 
alteridade (do latín alter, que refire ao ‘outro’, e mais o 
sufixo -dad, que alude á calidade) como un valor posi-
bilitador da convivencia democrática. 

Imaxe: E. B. Tylor, © Elliot & Fry: Folk-Lore: A Quarterly Review of Myth, 
Tradition, Institution & Custom, Londres, Folk-lore Society. Wikipedia
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PROPOSTA DE ACTIVIDADES 

ETAPA EDUCATIVA: 
ESO E BACHARELATO

A)  Actividade de reflexión en grupo: 

1. Anímase ao alumnado a que colla unha etiqueta 
do panel «A HUMANIDADE, UNHA ESPECIE DI-
VERSA» e explique se cre que esa etiqueta o defi-
ne dalgún xeito. 

2. Pídeselles que formen un círculo e que compa-
ren as etiquetas, mentres realizamos as seguintes 
preguntas: 

Hai algunha que se repite? Cal?

Pensades que faltan etiquetas? Cales?

3. Empregando as etiquetas propostas no panel 
«A HUMANIDADE, UNHA ESPECIE DIVERSA» 
da exposición, ou outras, pregúntaselles con que 
características se definirían. Propónselles tamén 
que comparen as súas etiquetas coas dxs com-
pañeirxs, reflexionando sobre se son todas 
iguais e buscando que identifiquen, se é o caso, 
algunha que falte.

B)  Pídeselle ao alumnado que intente dar unha defi-
nición razoada dos conceptos:

IDENTIDADE

DIVERSIDADE

A

B



Bloque 2. 

DA DIFERENZA
Á DISIDENCIA 

Conceptos clave:
Disidencia sexual e de xénero
Interculturalidade e multiculturalidade 
Relativismo cultural
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AS REPRESENTACIÓNS 
HEXEMÓNICAS E A 
NORMA SOCIAL 
Con representacións hexemónicas referímonos ás 
distintas normas non escritas nunha sociedade con-
creta que determinan que formas de ser, de compor-
tarse ou de expresarse son correctas. É dicir, de que 
xeitos a sociedade presupón que deben ser as persoas, 
proxectando así uns valores que deben cumprirse para 
ser aceptadas como cidadás e tratadas en igualdade. 
A existencia de representacións hexemónicas supón 
a constatación de que, como sociedade, xeramos nor-
mas sociais que organizan todas as nosas interaccións 
e que determinan que é o correcto ou esperable e que 
non o é. 

Ademais, cando pensamos nas representacións hexe-
mónicas e en como se producen e reproducen nos no-
sos contextos sociais, debemos ter en conta que a súa 
orixe non pode situarse con claridade. Fundamén-
tanse no «sentido común» dunha comunidade que, 
como dixo Voltaire, é o menos común dos sentidos. 
Transmítense por medio das conversas diarias, da 
prensa ou dos programas de televisión e están abertas 
ao cambio do mesmo xeito que cambia a sociedade.

Existen distintos tipos de 
representacións hexemónicas 
que, dalgún xeito, representan 
identidades «ideais» que 
ningunha persoa cumpre na 
súa totalidade. Poden ser de 
xénero, relixiosas, ideolóxicas, 
xeracionais ou étnicas, e todas 
validan un modo correcto de 
ser, sinalando negativamente 
aquilo que se saia da norma 
e despregando contra esas 
persoas diferentes estratexias 
para corrixir a súa desviación.

Por exemplo, as expectativas de xénero determinan 
cales son os roles e o papel social diferenciado que 
lles corresponde ás mulleres fronte aos homes. A re-
partición desigual nas tarefas do fogar, a maior deli-
cadeza e sensibilidade que se lles supón ás mulleres 
ou a falta destas características sentimentais nos va-
róns determinan un modelo ideal de como debemos 
comportarnos e actuar; un modelo que, claramente, 
reproduce o sexismo e o machismo. 

Outro exemplo, en relación coa orientación sexual e a 
identidade de xénero, ten que ver con que a todas as 
persoas se nos presupón, por unha banda, que somos 
heterosexuais e, por outra, que somos cisxénero. Des-
te modo, o feito mesmo de ter que contravir esta pre-
suposición e expresarnos publicamente cando non 
cumprimos ese suposto-mandato (saír do armario) 
dá conta desta norma non escrita. 

 2

Imaxe da esquerda: berdache ou dous espíritos, Novo México. Wikipedia
Imaxe superior: virxes xuramentadas, Albania, © Carleton Coon, 1929
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A DISIDENCIA SEXUAL 
E O LGBTIQ+ 
Segundo a Real Academia Galega, ‘disidente’ é a per-
soa que se afasta dunha doutrina política, social, re-
lixiosa e tamén moral, como é o caso que nos ocupa. 
Desde a chegada do capitalismo, a sociedade occiden-
tal réxese pola norma sexual binaria que outorga ás 
persoas roles e condutas sociais dependendo dos xe-
nitais con que nazan. Esta norma está protexida pola 
moral sexual que reclama a reclusión das mulleres no 
ámbito doméstico, onde quedan como encargadas da 
reprodución e o coidado do marido e o fogar, some-
tidas a uns estritos códigos de conduta e vetadas do 
espazo público. 

Porén, tanto no presente como 
no pasado existen persoas que 
cuestionan esa moral mediante 
o seu xeito de vida, co que 
demostran que a sociedade 
é máis diversa do que nos 
transmiten os relatos oficiais. 
Estas son as que coñecemos 
como disidentes sexuais. 

En ocasións podemos pensar ou escoitar que as per-
soas que rachan coa representación hexemónica da 
cisheterosexualidade, é dicir, as persoas que non son 
heterosexuais ou cisexuais, representan formas de ser 
e de existir «modernas»; que é unha moda occidental 
do noso tempo. No entanto, a investigación histórica 
e antropolóxica ten posto de manifesto que ao longo 
de todos os tempos, e en todas as culturas, existiron 
persoas que cuestionaron as expectativas de xénero e 
a presuposición de heterosexualidade de xeitos moi 
creativos, e mesmo obtiveron recoñecemento social 
no seu contexto vital.

Con todo, é importante insistir na dificultade de refe-
rirnos a estas persoas como gais, lesbianas, bisexuais, 
intersexuais ou transexuais, porque isto suporía tras-
ladar os marcos con que, no presente e nas socieda-
des occidentais, abordamos a existencia das disiden-
cias sexuais e de xénero sobre o pasado. 

En calquera caso, a disidencia 
sexual e de xénero existiu 
sempre e en todos os 
contextos, e o LGBTIQ+ é 
o modo con que no noso 
presente e na nosa sociedade 
damos sentido a esta forma de 
non cumprir coas expectativas 
de xénero, coa presuposición 
de heterosexualidade e 
mais coas representacións 
hexemónicas do que é un 
home e unha muller. 

Imaxe: Lukas Avendano, muxe zapoteca. Wikipedia
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ETAPA EDUCATIVA: 
ESO E BACHARELATO

Visionamento da curtametraxe Muxes, do di-
rector Iván Olita. Esta curta presenta en nove 
minutos algunhas reflexións interesantes para 
aproximarse a este terceiro xénero na cidade de 
Juchitán, no estado de Oaxaca (México), rexión 
receptora da tradición cultural zapoteca.

Tras o visionamento, propoñerase ao alumnado 
que reflexione arredor do terceiro xénero a partir 
das seguintes cuestións: 

Por que pensas que as muxes da curta 
consideran que non son mulleres? 

Que é para ti o máis importante da 
identidade trans?

Que elementos pensas que son 
diferenciadores da identidade trans* na 
nosa sociedade occidental?

Que sabes sobre a chamada «Lei trans»? 
Busca información nos xornais.

* ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA

Visionamento de Dereito a existir. Falan elas, do Con-
sello da Cultura Galega, para, posteriormente, reflexio-
nar na aula sobre os elementos da identidade trans que 
se presentan no documental.

PROPOSTA DE ACTIVIDADES 

VÍDEO

VÍDEO

A

B

https://vimeo.com/196684590
https://www.youtube.com/watch?v=6H_DamhudQg
https://vimeo.com/196684590
https://www.youtube.com/watch?v=6H_DamhudQg
https://vimeo.com/196684590
https://www.youtube.com/watch?v=6H_DamhudQg


Bloque 3. 

AS QUE SAÍRON 
DO CURRO   

Conceptos clave:
Memoria
Xenealoxías
Ampliar os marcos cos que o pasado é lido
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Como veremos durante este percorrido, o mellor xei-
to que tiveron os custodios da norma de evitar que as 
disidentes sexuais a cuestionasen foi agochar tanto 
a súa existencia como a súa pegada. Así, foron per-
seguidas, detidas e negadas, patoloxizadas e borradas 
do concepto de normalidade; todo o que transcendía 
a norma sexual declarábase enfermo e criminoso. 

Como resultado deses procesos a historia oficial non 
deu conta das súas vidas e transmitiunos unha visión do 
pasado pechada, onde o diferente non podía ter lugar. 

Recuperar as súas historias é importante por dúas ra-
zóns fundamentais:

- En primeiro lugar, para que as persoas LGBTIQ+ 
poidan construír as súas xenealoxías. Isto é, que 
as persoas sexan capaces de ollarse no pasado, de 
encontrar referentes de loita, de vida ou de simple 
existencia. Recuperar xenealoxías e referentes de-
mostra ás que loitan por unha sociedade diversa 
que nin foron as primeiras nin serán as últimas. 

- En segundo lugar, porque recuperar esta historia 
non só é importante para as disidentes sexuais 
de hoxe, senón tamén para a sociedade no seu 
conxunto. Só poderemos gozar dunha democracia 
plena cando o noso concepto de cidadanía inclúa a 
todas as persoas. Silenciar as historias de disidentes 
sexuais nos relatos que nos chegan sobre o pasado 
configura unha ollada limitada cara a ese pasado e 
cara ao presente que, na procura dunha sociedade 
máis democrática, é preciso ampliar. 

Así, aprender a historia das 
disidentes sexuais axuda 
a ampliar os marcos de 
referencia e mais a enfocar 
mellor a nosa ollada na 
actualidade. A través desa 
nova ollada entenderemos que 
a diversidade sempre estivo 
connosco, incluso naqueles 
lugares que menos poidamos 
imaxinar, como é o caso 
galego. 

 3

As fontes dan conta disto ao falarnos dunha serie de 
historias de persoas que viviron alén da norma sexual 
imposta na Galicia do pasado; historias descoñecidas, 
acaladas e agochadas que se están a rescatar na actua-
lidade e que nos amosan un país máis diverso do que 
podiamos imaxinar, incluso en espazos non urbanos.

Neste panel traemos algunhas desas historias disemi-
nadas no tempo e representadas a través dun mapa 
de Galicia, coa intención de poñer en valor tanto a 
súa existencia como a súa pegada, ademais de pola 
súa capacidade de transmitirnos aprendizaxes cara 
ao presente. 

Imaxe da esquerda: Elisa e Marcela, © José Sellier. Wikipedia
Imaxe superior: cuberta de El misterio de los sexos. ¿Hombre o mujer?, 
Dr. Justo M. Escalante, Ediciones Mar, s/d
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ETAPA EDUCATIVA: 
2º CICLO DA ESO E BACHARELATO

A)  Pídese axs alumnxs que, en parellas ou pequenos 
grupos, seleccionen dúas das historias* que máis 
lles chamasen a atención. Sobre estas deberán 
procurar máis información (dispoñible na biblio-
grafía da guía). 

 * O profesorado recomendará algunha das seguin-
tes fontes para a procura de información, en fun-
ción da historia escollida polo alumnado: 

• Teresita: recoméndase a procura en Google dos 
termos «princesa de Borbón travesti». Os 20 
primeiros resultados recollen diferentes fontes 
xornalísticas ou bibliográficas que dan conta 
desta historia en profundidade. 

• Matrimonio entre Pedro Díaz e Muño Vandílaz: 
Callón, Carlos (2011): Amigos e sodomitas. A con-
figuración da homosexualidade na Idade Media, 
A Coruña, Sotelo Blanco. 

• Elisa e Marcela: Gabriel, Narciso de (2019): Elisa 
e Marcela: amigas e amantes, Vigo, Xerais. 

• Ernesto Foliers / Cabaré / Cinema / Manuel 
Buján / Primeiros encontros / Multa por atre-
vemento: Ferrández Pérez, Daniela (2022): 

 A defunción dos sexos: disidentes sexuais na Ga-
liza contemporánea, Vigo, Xerais. 

• Blanco-Amor: biografías de Blanco-Amor dis-
poñibles no centro. 

B)  Feita a pequena investigación, prepararán unha 
exposición de cinco minutos sobre estas historias. 

 Nota adicional: se existe a posibilidade, pódese 
traballar co libro Memoria diversa, de Eva Meju-
to, seleccionando algunha das entrevistas que se 
presentan. 

C)  Por último, unha vez feitas as exposicións, en gran 
grupo, deberán responder as seguintes cuestións: 

Credes que estas historias forman parte da 
historia de Galicia? 
Pensades que é importante coñecelas? 
(Sexa a resposta afirmativa ou negativa, 
preguntaráselles: por que?)

Pensades que a vida destas persoas tería 
sido igual se non fosen disidentes sexuais? 
Por que? 

PROPOSTA DE ACTIVIDADES 

A

B

C



Bloque 4. 

CAMIÑOS DE 
IDA E VOLTA  

Conceptos clave:
Represión 
Progreso 
Democracia
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CUESTIONANDO A IDEA 
DE PROGRESO LINEAL 
NO DESENVOLVEMENTO 
HISTÓRICO
Tal e como amosa o panel, para comprender a histo-
ria das disidentes sexuais é preciso desterrar a idea 
da existencia dun progreso lineal no relativo á súa 
situación nos diferentes contextos. O pasado destas 
persoas non parte dun contexto de represión xeral 
que acada unha evolución constante e premarcada 
cara ao recoñecemento de dereitos. Ao revés, a histo-
ria dános conta da existencia de contextos e espazos 
nos que a situación das disidentes sexuais empeorou 
co paso do tempo. Podemos falar así de como ser un 
home homosexual no Berlín de 1920 non era o mes-
mo que selo no Berlín de 1940; incluso podemos re-
flexionar sobre como isto tamén aconteceu en Gali-
cia, en certa medida. 

A RESPONSABILIDADE 
DEMOCRÁTICA NA 
SALVAGARDA DOS 
DEREITOS 
CONQUISTADOS
A represión das disidentes sexuais non foi só unha 
cuestión de ditaduras, tamén tivo lugar en democra-
cias como a francesa, a inglesa ou a estadounidense. 
Non o foi tampouco no caso español, xa que a repre-
sión que sufriron durante a ditadura non cesou per se 
coa transición política cara á democracia. A Lei sobre 
perigosidade e rehabilitación social non deixou de 
afectar aos homosexuais ata 1979 (un ano despois 
da aprobación da Constitución) e a Lei de amnistía de 
1976, que liberaba os presos políticos da ditadura, non 
incluíu as disidentes sexuais. A persecución a través 
do delito de escándalo público tamén actuou durante 
a meirande parte da década dos oitenta, principal-
mente contra as mulleres trans.

 4

Imaxe: Magnus Hirschfeld da man da súa parella, © Magnus-Hirschfeld-
-Gesellschaft e.V., Berlín
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Como presentamos nos bloques anteriores, os derei-
tos non son produto dun devir histórico de progreso, 
senón que son o resultado das loitas de moitas per-
soas e colectivos. O ingrediente principal para conse-
guir este éxito foi a alianza e a acción política coor-
dinada, grazas á cal, a día de hoxe, en ningún caso 
podería ser un delito o que somos ou a quen amamos. 
Porén, o que nos amosa este camiño de idas e voltas 
é que os dereitos non se sosteñen por si mesmos no 
tempo, senón que precisan que sexa a propia socieda-
de a que os aplique e reforce. 

Esquecer isto, pensando que 
estes dereitos veñen dados, 
que non están ameazados, 
pode ser a causa dun novo 
retroceso que, como estamos 
aprendendo neste percorrido, 
nos implicaría e prexudicaría 
a todas. 

Imaxe da esquerda: recluso con triángulo rosa nun campo de concentra-
ción. Wikipedia
Imaxe superior: queima de libros na praza da Ópera, en Berlín, o 10 de 
maio de 1933. Bundesarchiv, Bild 102-14597 / Georg Pahl. Wikipedia
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ETAPA EDUCATIVA: 
ESO E BACHARELATO

A)  Visionamento do videoclip Eduardita, de Piratas sen parche. 

B)  Posteriormente, en gran grupo, debaterase arredor das seguintes cuestións, 
para as que se propoñen algunhas ideas que orientan a reflexión: 

De quen fala a canción? 
De Eduardo Blanco-Amor.

Cal é o seu problema, segundo o vídeo? 
Sofre represión pola súa orientación sexual.

Como supera este problema? 
Coa axuda doutras persoas que o apoian, con visibilidade. 

Pensades que alguén podería vivir esa situación hoxe en día? 
En moitos países do mundo (mapa), tamén de Europa.

Cal podería ser a solución para que non acontezan este tipo 
de situacións?
O compromiso social na defensa dos dereitos humanos.

PROPOSTA DE ACTIVIDADES 

VÍDEO

A

B

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


Bloque 5. 

CHANZOS CARA 
Á EMANCIPACIÓN 

Conceptos clave:
Insubmisión e protesta 
Alianzas 
Interseccionalidade
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 5

A ACCIÓN COLECTIVA NA 
CONQUISTA DE DEREITOS 
DAS LOITAS POLA 
EMANCIPACIÓN 
A diversidade sexual non só existiu no pasado, senón 
que deixou pegada. Foi un asunto recorrente nas con-
versas entre os nosos devanceiros e trouxo consigo 
transformacións que nos acompañan a día de hoxe 
e que cambian o noso xeito de comprender o mundo. 

Mais, a pesar da influencia deste pasado recente, su-
cede con frecuencia que o desleixo e o silencio sobre a 
memoria da disidencia sexual e de xénero traen consi-
go o convencemento de que a liberdade conquistada é 
froito dun proceso natural e homoxéneo de desenvol-
vemento da sociedade. Así, esquecemos que a actual 
situación de dereitos e liberdades é o resultado dunha 
loita complexa que ten nomes e apelidos concretos, 
na que as persoas que nos precederon tiveron que 
expoñer as súas vidas á violencia, protestando e prac-
ticando a insubmisión activa fronte ás normas impe-
rantes. Este exercicio de protesta e resistencia só pode 
ser comprendido como un xeito de supervivencia, 
como suxire a filósofa Judith Butler, na procura dunha 
vida vivible para todas e todos.

No mapa das revolucións pasadas atópanse as vidas 
e os actos de quen nos precedeu: as súas aprendi-
zaxes e as súas experiencias na construción dunha 
comunidade e na articulación das frontes, asembleas 
e colectivos que constituíron e cos que celebraron as 
conquistas, pero cos que tamén sufriron as derrotas. 

As súas vitorias e os seus 
fracasos forman parte do 
que somos hoxe en día e 
facilítannos un tránsito máis 
amable pola nosa propia 
senda. Sérvennos como 
ferramenta para situarnos no 
presente e para abrirnos paso 
cara ao futuro. 

Imaxe: «Orgullo»  de 1977, Barcelona, © Isabel Steva Hernández, Colita, 
exposta no Museo Reina Sofía
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A CAPACIDADE DE TECER ALIANZAS 
E A COMPRENSIÓN INTERSECCIONAL 
DA IDENTIDADE 
Unha das maiores aprendizaxes que podemos obter da memoria dos movementos de 
loita pola liberdade sexual e de xénero é a súa capacidade para tecer alianzas con outras 
colectividades oprimidas ou en situación de vulnerabilidade. Recoñecernos como per-
soas diversas supón un primeiro paso para ampliar o marco da acción colectiva, non só 
mirando á fronte, senón tamén tendo a capacidade de aceptar a quen está ao noso lado 
como suxeito, entendendo que o feito de non cumprir coas expectativas e as normas 
sociais é unha experiencia que atravesa moitos corpos, aínda que de xeitos diferentes. 

PROPOSTA DE ACTIVIDADES 

ETAPA EDUCATIVA: 
ESO E BACHARELATO

Pedirase ao alumnado que, por parellas, relacione un 
lugar/ano cun fito/fotografía a partir das seguintes 
propostas: 

Stonewall (Nova York), 1969
Revoltas e manifestacións contra a persecución das 
disidentes sexuais. 

Barcelona, 1977
Primeira manifestación do «Orgullo» en España. 

Vigo, 1981
Primeira manifestación do «Orgullo» en Galicia.

A Coruña, 1980 
Trescentas persoas protestan por un caso de homofobia 
ás portas dunha cafetaría. 

Vigo, 1977-1982
Primeiros colectivos de liberación homosexual en Galicia. 
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ETAPA EDUCATIVA: 
ESO 

Pediráselles que, en pequenos grupos, procuren infor-
mación sobre un destes acontecementos e seleccio-
nen a información esencial, que haberán de expoñer 
(en cinco minutos) para o grupo clase. 

ETAPA EDUCATIVA: 
BACHARELATO

Pediráselles que, en pequenos grupos, preparen a res-
posta ás seguintes preguntas, que, unha vez realiza-
das, se debaterán entre toda a clase: 

Cales eran as reivindicacións destes 
movementos?
Orientación para o profesorado para a resposta-
-reflexión: igualdade entre mulleres e homes; 
despenalización da homosexualidade; liberdade de 
expresión en público. 

Que dificultades pensades que existiron 
para o seu desenvolvemento?
Orientación para o profesorado para a resposta-
-reflexión: vixencia das leis represivas do franquismo; 
desinformación da sociedade; exclusión. 

Que dereitos dos que gozamos hoxe 
conseguiron estes movementos? 
Orientación para o profesorado para a resposta-
-reflexión: liberdade de expresión en público; 
despenalización da disidencia sexual; igualdade en 
dereitos como o matrimonio. 

ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA PARA BACHARELATO 

SOBRE INTERSECCIONALIDADE

Proporáselles que, por parellas ou en pequenos gru-
pos, lean e analicen detidamente os materiais da 
Coordinadora de Colectivos Gais de Galicia, 1980-1981, 
e da revista Andaina, da Asociación Galega da Muller, 
que figuran nas páxinas seguintes, a fin de que dean 
resposta ás preguntas propostas a continuación:

Por que cuestións (ademais da liberación 
homosexual) loitaron estes colectivos en 
Galicia?
Orientación para o profesorado para a resposta-
-reflexión: mellora de condicións laborais; mellora do 
transporte público; loita medioambiental; feminismo.

Que alianzas desenvolveron? 
Orientación para o profesorado para a resposta-
-reflexión: sindicatos; partidos políticos; feminismo; 
comités cidadáns.

Que tiñan en común todos estes 
movementos?
Orientación para o profesorado para a resposta-
-reflexión: loita pola mudanza política; democracia. 

Que elementos os diferenciaban?
Orientación para o profesorado para a resposta-
-reflexión: obxectos de loita. 

Como pensades que evolucionou a 
relación entre todos estes movementos 
sociais ata hoxe?
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MATERIAL 1
«Comunicado 
Primeiro de maio 
de 1980». 

MATERIAL 2
«Comunicado de
 prensa: comité 
cidadán pola mellora 
do transporte público». 
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MATERIAL 3
«Somos activos, pasivos, 
mais nunca radioactivos». 

MATERIAL 4: 
«Falando de lesbianismo», 
Andaina, nº 2, 1983. 



Bloque 6. 

ACHEGAS NA 
IGUALDADE 
DE DEREITOS
 
Conceptos clave:
O legal e o moral 
Principio de igualdade de oportunidades 
O dereito como proceso deliberativo
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 6

A PROTECCIÓN DA 
DIVERSIDADE SEXUAL E 
DE XÉNERO NO MUNDO 
A diversidade sexual e de xénero existe e está presen-
te en todo mundo. Aínda que xa pasaron décadas de 
organización social e protestas en prol da conquista 
de dereitos, a situación das lesbianas, gais, bisexuais 
e intersexuais no mundo é moi diferente en función 
dos territorios e continentes.

Pasados xa máis de 50 anos dos disturbios no pub 
norteamericano de Stonewall, en Nova York, feito que 
tomamos como a chispa que iniciou o movemento 
polos dereitos LGBTIQ+ a escala global, continúan 
existindo lugares no mundo que criminalizan con di-
ferente intensidade a comunidade LGBTIQ+. 

A organización ILGA, unha federación internacional 
de asociacións con presenza en todo o mundo, publi-
ca con frecuencia informes e mapas, iguais ao que se 
presenta nesta exposición, sobre a situación xurídica 
relativa á protección das persoas LGBTIQ+ no mundo. 

Un dato significativo deste mapa é que só en nove 
países do mundo, entre os que se inclúen tres latinoa-
mericanos, podemos atopar esta protección contra a 
discriminación por orientación sexual e de xénero na 
súa Constitución; ben sexa porque esta decisión foi 
tomada polos lexisladores ou ben sexa por decisión 
da xustiza. Estes países son: Sudáfrica, Bolivia, Ecua-
dor, México, Nepal, Portugal, Suecia, Fidxi e Suíza. 
Ademais, unicamente 26 países de todo o mundo re-
coñecen na actualidade o matrimonio igualitario. 

Pola contra, os datos da penalización son notable-
mente superiores, pois neste outro sentido atopamos 
que criminalizar a diversidade sexual e de xénero é 
aínda unha norma bastante estendida. 

En 70 países do mundo as relacións afectivo-sexuais 
entre persoas adultas do mesmo sexo son ilegais ou 
están penalizadas. De entre estes, 26 castigan uni-
camente as relacións entre varóns, supoñemos que 
por mor da incidencia do sexismo e o machismo, ao 
tratarse de lugares onde as mulleres non son recoñe-
cidas como suxeitos políticos. Ademais, 11 países aín-
da contan con leis que castigan a ruptura da norma 
sexual e de xénero coa pena de morte, 26 contan con 
penas de prisión desde os 10 anos ata a cadea perpe-
tua e 31 castigan con ata 8 anos de cárcere.

A RECENTE CONQUISTA 
DE DEREITOS LGBTIQ+ 
NO ESTADO ESPAÑOL
O caso do Estado español é moi interesante, porque se 
sitúa no grupo de Estados europeos que contan cunha 
maior protección dos dereitos humanos do colectivo 
LGBTIQ+. De feito, no informe anual xa mencionado 
de ILGA, publicado no ano 2020, España sitúase no 
posto número 9 dun total de 49 países europeos. 

Neste informe identifícanse algúns ámbitos de pro-
tección nos que é necesario introducir melloras, como 
por exemplo no que ten que ver co recoñecemento da 
autodeterminación sexual e de xénero, os discursos 
de odio ou a prohibición das terapias de conversión e 
reversión sexual. 

Con todo, en España, un dos 
maiores fitos na consecución 
de dereitos relacionados 
coa diversidade sexual e de 
xénero foi a lei do matrimonio 
igualitario, aprobada no 
ano 2005, unha reforma 
do Código Civil que trouxo 
consigo grandes cambios 
na comprensión social da 
diversidade sexual. 

No contexto galego, contamos coa que foi a primei-
ra lei autonómica aprobada en todo o Estado relativa 
á diversidade sexual e de xénero, a Lei 2/2014, do 14 
de abril, pola igualdade de trato e a non-discrimina-
ción de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e inter-
sexuais en Galicia, que define como o seu obxectivo 
garantir o principio de igualdade de trato e non-dis-
criminación por razón de orientación sexual e identi-
dade de xénero das persoas homosexuais, bisexuais, 
transexuais, transxénero e intersexuais. Para iso pro-
pón medidas específicas en diversos ámbitos como o 
policial e o da xustiza, o laboral, o da saúde, a edu-
cación, a cultura e o ocio, o deporte, a xuventude e a 
comunicación. 

Imaxe: © Wesley Tingey / Unsplash

https://www.ilga-europe.org
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ETAPA EDUCATIVA: 
ESO

A)  Repartirase ao alumnado, por parellas, un mapa 
mudo do mundo e pediráselle que o coloree se-
guindo as indicacións: 

1. En vermello, os países en que pensen que 
existe unha lexislación máis restritiva con 
respecto á diversidade sexual. 

2. En azul, os países en que pensen que existe 
unha lexislación máis avanzada con respecto 
á diversidade sexual. 

B)   Unha vez realizada esta parte da tarefa, farase 
unha posta en común entre todo o grupo clase, 
empregando como referente o mapa de ILGA pre-
sentado no panel 6. 

C)  Ademais, abrirase un debate a partir das seguin-
tes cuestións: 

Facede un reconto dos países nos que 
a orientación sexual entre persoas do 
mesmo sexo é legal e nos que é ilegal. 

Hai máis países con cor azul que con cor 
vermella?

Cal das dúas situacións é máis abundante 
no mundo?

A que pensades que se debe?

Pensades que isto pode mudar? Como, 
de que depende?

ETAPA EDUCATIVA: 
BACHARELATO

 Repartirase ao alumnado, por parellas, un mapa 
mudo do mundo e pediráselle que o coloree se-
guindo as indicacións: 

1. En vermello, os cinco países do mundo nos 
que pensen que existe unha lexislación máis 
restritiva con respecto á diversidade sexual. 

2. En azul, os cinco países do mundo nos que 
pensen que existe unha lexislación máis avan-
zada con respecto á diversidade sexual. 

 Posteriormente, deberán buscar en Internet in-
formación sobre os países que colorearon en ver-
mello e azul e completar os seguintes datos: 

o Nome do país
o Sistema de goberno (democracia/ditadura/autoritarismo)
o Existencia de dereitos sociais
o Últimas novas en Internet sobre o colectivo LGBTIQ+ nese país

Para cada país deberán elaborar unha ficha in-
formativa breve que presentarán ao grupo clase, 
agrupándoos segundo conten con lexislacións 
máis avanzadas ou máis restritivas.

 Unha vez realizada esta parte da tarefa, farase 
unha posta en común entre todo o grupo clase 
empregando como referente o mapa de ILGA pre-
sentado no panel 6 e reflexionarase a partir das 
seguintes cuestións: 

Que semellanzas e diferenzas existen 
entre os países que foron coloreados con 
vermello e con azul?

Pensades que existe algún nexo entre 
democracia e dereitos do colectivo 
LGBTIQ+?

Pensades que existe relación entre a 
existencia de maiores dereitos sociais e a 
existencia de dereitos LGBTIQ+?

Pensades que as condicións do colectivo 
LGBTIQ+ neses países poden mudar? 

Onde se sitúa Galicia para vós neste 
mapa dos dereitos no  mundo?

PROPOSTA DE ACTIVIDADES 

A A

B

C

B

C
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Bloque 7. 

REFERENTES 
GALEGAS DE 
ONTE E DE HOXE 
 
Conceptos clave:
Transfeminismo 
Compromiso político
Activismo



RECOÑECEMENTO 
E MEMORIA DAS 
REFERENTES GALEGAS
Un dos resultados de reconstruír as historias e xe-
nealoxías das disidentes sexuais é a recuperación de 
referentes, isto é, persoas que a través de diferentes 
fitos, actos ou traxectorias vitais marcaron o devir das 
disidentes sexuais. 

Así, falar das referentes neste 
campo é unha cuestión de 
dobre xustiza. En primeiro 
lugar, porque supón recoñecer 
as contribucións á sociedade 
destas persoas e, en segundo 
lugar, porque nos axuda 
na tarefa de combater os 
estereotipos e os prexuízos. 

As referentes actúan como un espello, pois ofrecen 
unha imaxe de loita pola igualdade e polo recoñece-
mento e amplían os marcos cos que lemos a histo-
ria e cos que valoramos e incorporamos as pegadas 
e as aprendizaxes das que viñeron antes. Nese senso, 
é importante rescatar referentes próximos que nos 
amosen que en Galicia tamén se desenvolveron esas 
loitas e facer visibles todas esas figuras que abriron o 
camiño que hoxe todas transitamos. 

Ademais, as referentes tamén achegan, en moitos 
casos, historias de vida positivas que son moi impor-
tantes para o alumnado LGBTIQ+. É por iso polo que 
no apartado de actividades convidamos a ampliar 
esta información con novas biografías que amosen 
que é posible acadar os obxectivos vitais sendo disi-
dente sexual. 

 7

Laura Bugalho é unha sindicalista e activista 
galega trans visible, comprometida con diversas 
causas políticas e sociais, especialmente aquelas 
vinculadas aos dereitos das persoas migrantes e 
do colectivo feminista e LGBTIQ+.

Laura é diplomada en Maxisterio e licenciada 
en Pedagoxía, na especialidade de Intervención 
Social. Traballa desde 1992 na Confederación 
Intersindical Galega (CIG). É membro do Foro 
Galego de Inmigración e do colectivo STOP 
Desahucios, así como fundadora da primeira 
asociación trans galega (artellada en 1998).

LAURA
BUGALHO
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EDUARDO
BLANCO
AMOR NANINA

SANTOS

Nado en Ourense a finais de 1897, foi xornalista e 
escritor de múltiples libros de grande éxito. En 1921 
emigrou a Arxentina, onde destacou no seu traballo 
como xornalista. A partir de 1927 desenvolveu a súa 
faceta de escritor con libros como Os Nonnatos ou 
Romances galegos. Volveu a Galicia en diferentes 
ocasións antes da Guerra Civil, acontecemento 
desde o cal permaneceu exiliado en Arxentina ata 
mediados dos anos sesenta. Neste tempo, este 
escritor abertamente homosexual acadou un gran 
recoñecemento literario polas obras A esmorga (1959) 
e Os biosbardos (1962). Faleceu en Vigo no ano 1979. 
Nese ano, na súa derradeira entrevista cun xornal, 
dixo, ao ser preguntado polos motivos que existían 
para manifestarse: «polo Estatuto de autonomía e a 
abolición da Lei de perigo social».

Nada na provincia de Ourense en 1951, é unha 
escritora e profesora galega. Nanina participou en 
1976 na creación da Asociación Galega da Muller, 
unha das primeiras organizacións feministas do país. 
Xunto co seu traballo neste eido, exerceu un enorme 
labor de visibilidade ao declararse abertamente 
como lesbiana nun tempo en que aínda non se 
derrubara a negación das relacións entre mulleres 
imperante durante a ditadura. Grazas ao seu traballo, 
Nanina converteuse nun referente tanto para as 
feministas como para as persoas de sexualidades 
disidentes, inspiradas polo seu exemplo e a súa 
valentía.
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TOMÁS 
FÁBREGAS 

NANINA
SANTOS

FEFA
VILA 

Nado na Coruña en 1958, Tomás Fábregas 
converteuse nun referente mundial na loita contra 
a discriminación das persoas portadoras do virus da 
inmunodeficiencia humana (VIH), causante da sida. 
Entre as súas fazañas destaca a que tivo lugar en 
1992, cando o Goberno de Estados Unidos impedía 
a entrada no seu territorio de persoas estranxeiras 
seropositivas. Ese mesmo ano Tomás, que vivía en San 
Francisco, acudiu ao Congreso Internacional sobre a 
Sida en Ámsterdam e, á hora de volver á casa, retou 
ao Goberno de Estados Unidos a que o detivese na 
fronteira, coa frase: «Son seropositivo, detéñanme 
porque quero entrar no país». 

Non se atreveron a facelo xa que Tomás, destacado 
dirixente da San Francisco AIDS Foundation e da 
organización ACT UP, xa era todo un referente social 
a nivel mundial. Tras a súa morte, a súa memoria 
foi recoñecida pola UNESCO e polo Concello de San 
Francisco. Ademais, creouse o premio Tomás Fábregas 
Award aos heroes na loita contra o VIH-SIDA.

É unha activista queer feminista e profesora de 
Socioloxía na Universidad Complutense de Madrid. 
Naceu en Laza en 1968 e educouse en Vigo no 
momento crítico da reconversión industrial da 
cidade. En 1986 trasladouse a Madrid para iniciar 
os seus estudos universitarios; alí, a través da 
súa militancia no movemento estudantil e no 
feminismo, saíu do armario e formou parte de 
diversos grupos queer de disidencia sexual. Neste 
contexto foi impulsora do colectivo de creación-
-acción lésbico LSD (1993-1998), que, xunto con 
La Radical Gai, foi un referente de activismo e 
resistencia queer no Estado español. Fefa é autora 
de varios artigos e libros desde posicións feministas 
críticas e queer e compaxina o seu labor docente 
na universidade co comisariado de exposicións e 
arquivos sobre a memoria da disidencia sexual.
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ETAPA EDUCATIVA: 
ESO E BACHARELATO

A)  Facilitarase ao alumnado unha copia da seguinte 
sopa de letras para que a resolvan individualmen-
te ou en parellas. Diráselles que deben atopar os 
nomes das persoas que aparecen na exposición 
(un total de dez). 

• Orientacións para o profesorado: os nomes que 
deberán atopar son os seguintes: Fefa Vila, Elisa 
e Marcela, Lorca, Laura Bugalho, Teresita, Fregoli, 
Nanina Santos, Blanco-Amor, Muño Vandílaz e 
Tomás Fábregas. 

B)  Realizada esta parte da tarefa, deberán asignar 
cada nome a unha das seguintes categorías: 

Primeiro matrimonio entre mulleres 
coñecido na historia de Galicia. 

Un dos dous homes que casaron en Rairiz 
de Veiga en 1061.

Famoso poeta homosexual asasinado en 
1936.

Recoñecida sindicalista e activista polos 
dereitos das persoas trans. 

Escritor ourensán comprometido cos 
dereitos da diversidade sexual. 

Referente da Asociación Galega da Muller 
(AGM).

Coñecido activista contra a discriminación 
por ser seropositivo.

Actor e transformista moi recoñecido a 
principios do s. xx.

Disidente sexual na emigración a principios 
do s. xx (Teresita). 

Activista e profesora de universidade. 

PROPOSTA DE ACTIVIDADES 

C)  Posteriormente, abrirase un debate entre todo o 
grupo clase a partir das seguintes cuestións: 

Por que pensades que son referentes? 

Como pode o seu exemplo axudar a outras 
persoas?

En que vos axudou coñecer as súas figuras?

A

B

C
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MATERIAIS DA ASOCIACIÓN ARELAS

https://asociacionarelas.org/programas/material-8m2021/ 

WEB DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA

A Saia. Publicacións periódicas feministas e LGBTIQ+ 
http://consellodacultura.gal/fondos_documentais/hemeroteca/coleccion.
php?id=7050

OUTROS MATERIAIS
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