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Este libriño recolle parte do traballo realizado por alumnado 
de Educación Social a partir do “Obradoiro Dereito á 

Saúde, xénero e interculturalidade a través da Fotografía 
Social” organizado por Farmamundi da man de Ffotoeduca 
Galiza e do profesorado implicado, no marco do proxecto 
Repensando o dereito á saúde dende o cine, a fotografía e o 
teatro social. Sensibilización do estudantado universitario 
galego en materia de DD.HH., acceso á saúde e equidade de 
xénero. Un proxecto de Educación para o Desenvolvemento 
que se executa grazas ao apoio e colaboración de colectivos 
e organizacións comprometidas coa xustiza social, da 
Universidade de Compostela e da Cooperación Galega - Xunta 
de Galicia.

Dito obradoiro desenvólvese nun proceso de Aprendizaxe e 
Servizo que procura a vinculación de aprendizaxes e saberes 
a un exercicio de cidadanía a prol da defensa e promoción 
dos Dereitos Humanos. A proposta xira en torno á lectura e 
escritura de imaxes sobre temáticas relacionadas coa saúde e 
a equidade de xénero desde unha perspectiva global. Para iso, 
adentrámonos en conceptos e técnicas chave e empregamos 
dinámicas participativas integrando a Fotografía Social 
coma ferramenta comunicativa coa que tomar conciencia 
de realidades existentes e posibles, e do noso papel como 
suxeitos de dereitos e como axentes de cambio no entorno.

Como resultado deste proceso, e grazas ao compromiso 
activo das persoas participantes materializado na realización 
de instantáneas cos respectivos teléfonos móbiles, a busca 
e selección de información e a posta en común de datos, 
opinións, emocións e experiencias,  acadouse a creación 
colectiva do presente material coa intención de que poda 
contribuír á sensibilización da cidadanía no necesario 
cumprimento do Dereito á Saúde entendido, desde enfoques 
de xénero e interculturalidade, como dereito inclusivo e 
fundamental para o exercicio dos demais dereitos.
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Farmamundi é unha ONG para o Desenvolvemento que 
traballa desde a súa constitución en 1993 para contribuír 

a asegurar o dereito universal á saúde mediante a acción 
humanitaria e de emerxencia e a cooperación e a educación 
para o desenvolvemento. 

A traxectoria de Farmamundi en Educación para 
o Desenvolvemento, vaise nutrindo coa pluralidade de 
proxectos e actividades organizadas en diferentes niveis do 
sistema educativo e noutros ámbitos comunitarios, xunto 
con entidades e institucións do entorno. Estas accións de 

sensibilización, formación, 
investigación, mobilización e 
incidencia política, oriéntanse 
á construción dunha cidadanía 
coñecedora, crítica e 
comprometida co cambio social 
en favor do cumprimento dos 
dereitos humanos en xeral, e do 
dereito á saúde en particular.

En Galicia, destacan as experiencias da organización no 
contexto universitario onde, grazas á confianza e implicación 
da comunidade universitaria, participamos en diversas inter-
vencións. Precisamente, co apoio institucional e o compromiso 
do corpo docente e do estudantado da Universidade de Santia-
go de Compostela, ponse en marcha o proxecto Repensando o 
dereito á saúde dende o cine, a fotografía e o teatro social. Sen-
sibilización do estudantado universitario galego en materia de 
DD.HH., acceso á saúde e equidade de xénero, aprobado na Con-
vocatoria de Proxectos de Educación para o Desenvolvemento 
de Cooperación Galega - Xunta de Galicia en 2017.

Desde un enfoque de Educación para o Desenvolvemento 
e a Cidadanía Global, o referido proxecto se formula como un 
proceso de sensibilización social e reflexión conxunta do alum-
nado universitario galego sobre temas relacionados coa saúde 
en clave de xénero no marco dos Dereitos Humanos, mediante 
metodoloxías activas, dinámicas e dialóxicas. Para iso, guíase o 
proceso a través de disciplinas artísticas, utilizando a fotogra-
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fía, o cine e o teatro como ferramentas de sensibilización e 
transformación social.  

Así mesmo, a fin de propiciar a reflexión crítica e o com-
promiso da cidadanía galega para coa defensa dos DD.HH., 
a equidade de xénero e o acceso á saúde promóvese a par-
ticipación de alumnado e profesorado universitario como 
colectivos con potencial multiplicador e a súa implicación 
na promoción de ditos dereitos. Motivo polo que integra-
mos a Aprendizaxe e Servizo, entendida coma unha pro-
posta pedagóxica transformadora con dimensión política 
que capacita ás persoas para exercer unha cidadanía activa 
e responsable, desde a mirada da xustiza social.

Nenas obrigadas a ser muller.

Cada 7 segundos unha nena menor de 15 anos é casada (Savethechildren).
Ante esta realidade, poderíase traballar conxuntamente con persoas adultas de diferentes culturas nas que se leva a cabo esta práctica, neste caso pais e 
nais, para evitar o matrimonio concertado e, asemade, formalizar políticas dentro de cada país. Sen embargo, isto resultaría moi complexo de levar a cabo 
polas diferentes crenzas que atopamos dentro de cada cultura.

Yessica Vidal Lourido. 
18 de Octubre del 2018, Vilamaior, Santiago de Compostela. 

Entre as actividades contempladas no devandito proxecto, 
intégrase o obradoiro Dereito á saúde, xénero e intercul-

turalidade a través da Fotografía Social do cal xorde o presen-
te traballo conxunto.

Esta actividade ábrese cunha introdución sobre a saúde 
como dereito humano desde enfoques de xénero e intercul-
turalidade e sobre nocións da linguaxe e técnica fotográfica 
e da súa planificación. Desenvólvese co traballo autónomo 
do alumnado (individual e en grupos), consistente na busca 
de fontes e informacións relevantes e na realización de ins-
tantáneas cos teléfonos móbiles e a súa edición. E enriqué-
cese coa posta en común de informacións, emocións, expe-
riencias e opinións acerca do dereito á saúde e factores que 
poden contribuír o seu cumprimento, e da propia creación 
da exposición fotográfica.

Así, en relación aos contidos sobre saúde, resulta clave a 
identificación de desigualdades no exercicio deste dereito, 
particularmente en relación ao xénero, así coma a compren-
sión de  causas e efectos nas esferas psicolóxica, física e so-
cial da vida humana. Pois isto permite cuestionar barreiras 
sociais, culturais, políticas, económicas existentes e imaxinar 
alternativas desexables poñendo en valor sabedorías tradi-
cionais e avances aos que unha ciencia ao servizo da huma-
nidade pode acadar. 

Asemade, no plano metodolóxico, o emprego da fotogra-
fía social coma instrumento de aprendizaxe e ferramenta de 
comunicación no proceso de ApS proposto, envolve distintas 
dimensións como suxeitos (cognitiva, afectiva, volitiva) nas 
relacións co entorno. E tamén pasa por recoñecer o papel das 
persoas como axentes de cambio facendo uso dos recursos 
dispoñibles para a creación artística como, por exemplo, os 
teléfonos móbiles. 

Nese senso, podemos achegarnos a diversas realidades a 
través da lectura de imaxes, identificando elementos e técni-
cas que contribúen a construír o seu significado; e crear men-
saxes de sensibilización e denuncia mediante a escritura de 
imaxes, considerando a subxectividade da mirada e a multi-
plicidade de interpretacións.

O proceso e a 
metodoloxía2
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O concepto de saúde vai evolucionando co tempo e se inter-
preta de distintas maneiras segundo diferentes contex-

tos sociais, culturais e políticos. De acordo coa Organización 
Mundial da Saúde (1948): “a saúde é un estado de completo 
benestar físico, mental e social, e non soamente a ausencia de 
afeccións ou enfermidades”.

O Dereito á saúde establécese por vez primeira na Cons-
titución da Organización Mundial da Saúde que estipula: “o 
goce do grado máximo de saúde que se poda lograr é un dos 
dereitos fundamentais de todo ser humano” (OMS, 1946). 

En 1948, a Asemblea Xeral de Nacións Unidas adoptou a 
Declaración Universal dos Dereitos Humanos como un marco 
de referencia para o establecemento das políticas dos estados. 
Case dúas décadas despois, acordouse a constitución xurídica 
do conxunto de dereitos en dous tratados distintos: o Pacto 
Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais 
(PIDESC) e o Pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos 
(PIDCP): ambos vinculantes para os estados que os ratifican.

O PIDESC contén o artigo máis completo sobre o Dereito á 
saúde de toda a lexislación internacional relativa aos dereitos 
humanos. Nel, os denominados Estados Partes “recoñecen o 
dereito de toda persoa ao desfrute do máis alto nivel posible 
de saúde física e mental” e enuméranse medidas a adoptar 
para asegurar a efectividade de dito dereito (artigo 12). 

Desde a adopción dos devanditos Pactos das Nacións Uni-
das en 1966, o concepto da saúde experimentou cambios im-
portantes en canto a contido e alcance. Esta evolución faise 
especialmente patente na Observación Xeral 14 do Comité 
encargado de velar polo cumprimento do PIDESC, na que se 
interpreta o Dereito á saúde como un dereito inclusivo que 
abarca non só a atención de saúde oportuna e apropiada se-
nón tamén os principais factores determinantes da saúde, 
como auga potable, alimentación, vivenda e condicións sani-

Dereito á 
saúde e 
equidade 
de xénero

3
tarias adecuadas, condicións sas no traballo e medio ambien-
te, acceso a educación e información sobre saúde, incluíndo 
sexual e reprodutiva, así como a “participación da poboación 
nos procesos de adopción de decisións sobre cuestións relacio-
nadas coa saúde nos planos comunitario, nacional e interna-
cional” (parágrafo 11).

Así mesmo, segundo o Comité de Dereitos Económicos, So-
ciais e Culturais, o Dereito á saúde contén unha serie de “ele-
mentos interrelacionados e esenciais”:

Estes catro criterios son ampliados na Observación Xeral 
14 do PIDESC até constituír a fonte da que emanan a maior 
parte das obrigacións e deberes dos estados en materia de 
saúde con enfoque de dereitos humanos. 

Sen embargo, factores asociados ao xénero, á cultura, aos 
recursos, ás enfermidades, á localización xeográfica, á conxun-
tura política... seguen sendo determinantes no estado da saúde 
física, psíquica e social das persoas e comunidades.

Así, en relación ao xénero (entendido como construción 
sociocultural en torno a roles atribuídos, distribución de re-
cursos e poder, relacións, etc. en función do sexo), segundo a 
OMS existen desigualdades inxustas, innecesarias e preveni-
bles entre mulleres e homes no estado da saúde, a atención de 
saúde e a participación no traballo sanitario. Estas desigual-
dades repercuten de forma negativa nas condicións de vida 
das mulleres da maioría de sociedades existentes hoxe en día, 
afectando entre outros a dereitos fundamentais como a saú-
de, a educación, ou a igualdade fronte á lei.

No presente traballo fotográfico podemos ver exemplos, 
mais tamén alternativas. Estas ameazas-oportunidades 
apuntan en boa medida, ao papel da educación como proceso 
permanente desde o cal velar pola información, coñecemen-
to e cumprimento dos dereitos humanos e do dereito á saúde 
e a equidade de xénero. Neste senso, hai camiño que perco-

• Dispoñibilidade: os bens, servizos e programas de saúde deben 
estar dispoñibles en suficiente cantidade.

• Accesibilidade, con catro dimensións: non discriminación, 
accesibilidade física, accesibilidade económica (asequibilidade) 
e acceso á información.

• Aceptabilidade: os servizos sanitarios deben ser respectuosos 
coa ética médica, culturalmente apropiados, confidenciais e 
sensibles aos aspectos de xénero.

• Calidade: os servizos sanitarios deben ser científica e 
medicamente apropiados.
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rrer desde este ámbito de estudo se consideramos, consonte Ba-
rreiro (2010), que a Educación é: 

Xa que logo o Dereito á saúde conta cun status xurídico con-
solidado e recoñecido a nivel internacional que os estados teñen 
a obriga de respectar, protexer e velar; e que a súa cidadanía está 
en grao de esixir como “titulares de dereitos”. Desde o ámbito 
da educación, procúranse respostas para avanzar nunha saúde 
universal en equidade. Cuestión de dereito, corresponsabilida-
de, empoderamento, solidariedade, compromiso…? Participan-
do na construción creativa na nosa convivencia, podemos dar 
un pasiño no camiño de loita percorrido.

unha contribución importantísima no camiño cara unha 
sociedade máis xusta e igualitaria e unha garantía de de-
fensa das diferenzas de atributos entre homes e mulleres 
e da busca da igualdade social. [...] elemento fundamen-
tal e insubstituíble para a transformación do mundo e 
para a conquista da liberdade (Barreiro, 2010, p. 213).
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Querémonos vivas.

“O número de vítimas mortais entre xaneiro de 2003 a xullo de 2018 foi de 947” (2018) 
Fonte: Ministerio de Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade. Delegación do goberno para a violencia de xénero.

Lorena Trillo López.
21 de outubro de 2018, Troitosende (A Baña).

As drogas poden condicionarche a vida.

A foto representa como o alcohol, o tabaco e as drogas duras poden prexudicar non só a saúde dunha persoa, senón a súa vida en si. 
Desde un enfoque positivo, consideramos que dende a educación isto se pode previr, ou ao menos reducir as cifras existentes actualmente sobre a porcen-

taxe da poboación que consume estas substancias.

Patricia Giao Taboada, Saleta Marque Seoane, Noelia Neira Taboada, Diana Outeda Baños. 
17 de outubro de 2018. Santiago de Compostela.
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Esta exposición, froito da creatividade e o traballo conxun-

to de alumnado de Educación Social da Universidade de 
Santiago de Compostela, ten como fío condutor a saúde como 
Dereito Humano desde ópticas feministas.

Nela exprésanse ideas, emocións, preocupacións, expe-
riencias...  que afloraron no marco do obradoiro Dereito á 
saúde, equidade de xénero e interculturalidade a través da 
Fotografía Social para se plasmar en mensaxes que compartir 
coa cidadanía tratando de favorecer a sensibilización cara ao 
Dereito á saúde -e os Dereitos Sexuais e Reprodutivos-, e aos 
condicionantes no seu cumprimento.

Dito obradoiro, organizado por Farmamundi da man de 
Ffotoeduca Galiza e o profesorado implicado, grazas á colabo-
ración da Universidade de Santiago de Compostela e da Coo-
peración Galega - Xunta de Galicia, propoñía o emprego da 
fotografía (con teléfonos móbiles) coma ferramenta comu-
nicativa coa que tomar conciencia de realidades existentes e 
posibles, e do noso papel como suxeitos de dereitos e como 
axentes de cambio no entorno local-global.

As opinións e informacións aquí vertidas proveñen das persoas protagonistas na actividade (sen 
necesariamente reflectir ás da organización), respondendo a nosa vontade de favorecer espazos 
e canles de construción de cidadanía nos que contribuír á reflexión acerca do cumprimento dos 
Dereitos Humanos e do Dereito á Saúde desde diversas formas de pensar, sentir, relacionarse.

Anímaste a enviarnos a túa imaxe?  
CONTACTO: 
FARMAMUNDI GALICIA
galicia2@farmamundi.org
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O pracer non é antónimo de protección.

As enfermidades de transmisión sexual afectan de maneira desproporcionada ás mulleres e adolescentes. Cada ano unha de cada vinte adolescentes 
contrae unha infección bacteriana por contacto sexual (OMS). 

Levando a cabo unha educación sexual de calidade e favorecendo o acceso a métodos de protección sexual, estas cifras reduciríanse drasticamente.

Patricia Giao Taboada, Sabela Marque Seoane, Noelia Neira Taboada, Diana Outeda Baños.
17 de outubro de 2018, Santiago de Compostela.
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Obrigadas á mendicidade.

Xitanas romanesas son obrigadas a vir a España para ser vítimas das mafias da mendicidade, impoñéndolles saír ás rúas e vivir en precarias condicións para 
ser as súas escravas. 
Con medidas políticas e educativas podemos darlle apoio a estas mulleres para acompañalas a saír desta situación de precariedade.

Stefany Sanabria Fernandes.
18 de outubro de 2018, Iglesia de San Lázaro, Santiago de Compostela.

E á tarde que?

Esta foto reflicte a cantidade de medicación semanal que toma unha muller de 60 anos á semana. 
A hipermedicalización da muller como unha festa. Impensable noutras culturas ou países. 

Jennifer Torres Martínez.
18 de outubro de 2018, Santiago de Compostela.
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Onde de hai pelo hai alegría.

Con esta imaxe nos gustaría representar a idea sesgada de que os pelos nun corpo feminino son FEOS e ANTIHIXÉNICOS, pois este é un pensamento recorren-
te que afecta de maneira maioritaria as mulleres polo feito de selo e pola crenza de que se poda tutelar os nosos corpos e a nós mesmas.

CarlaArce Fernández e Uxía Barreiro Rubianes.
14 de outubro de 2018, Rianxo.

A última palabra tela ti.

A cuestión non é “aborto si ou aborto non”, a cuestión é aborto ilegal, gratuíto e seguro ou aborto clandestino. A loita debe ser en defensa da vida, pero 
dunha vida digna e de calidade. Dunha vida na que todas as persoas teñan dereitos (e tamén deberes), na que poidan ser elas mesmas, ter voz propia, 

liberdade de expresión e poder de decisión e elección. O obxectivo debe ser lograr un mundo cheo de persoas libres e felices. De nada serve a cantidade se 
non hai calidade.

Patricia Giao Taboada, Saleta Marque Seoane, Noelia Neira Taboada, Diana Outeda Baños.
17 de outubro de 2018, Santiago de Compostela.



Xénero en
saúde e 
educación

Xénero en
saúde e 
educación

Desde Farmamundi queremos agradecer ao profesorado 
e alumnado da Facultade de Ciencias da Educación que 

fixeron posible esta experiencia e á pro fesional responsable 
do proxecto Ffotoeduca Galiza que nos acompañou na mes-
ma, os esforzos e compromiso por afron tar o reto que supuxo 
a ApS proposta: a construción conxunta da presente expo-
sición fotográfica. Así como á Universidade de Santiago de 
Compostela e á Cooperación Galega – Xunta de Galicia, o seu 
apoio e colaboración no proxecto no que se enmarca.
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Remedios da avoa.

“A hipermedicación e a automedicación producen na Unión Europea arredor de 197.000 mortes ao ano por reaccións adversas a tratamentos con fármacos” 
López Silva L. F. (2017).
 
Lorena Trillo López.
21 de outubro de 2018, Lañas (A Braña).

Depresión, un cárcere invisible.

Na actualidade a depresión converteuse nunha enfermidade silenciosa que consume a milleiros de persoas (máis de 135.000 persoas en Galicia, a taxa 
máis elevada do estado español)  e cuxa visibilización se mantén nas sombras, ignorando porcentaxes, sectores de poboación afectada… Un trastorno 
que conleva unha loita interna para quen o padece e cuxo único apaciguante na maioría dos casos son medicamentos de efecto somnífero, os cales só 
conseguen enturbar os pensamentos e a percepción da realidade.

Patricia Giao Taboada, Saleta Marque Seoane, Noelia Neira Taboada, Diana Outeda Baños.
17 de outubro de 2018, Santiago de Compostela.

18



FFOTOEDUCA
GALIZA

Xénero en
saúde e 
educación


