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A idea directriz que rexe esta
obra é a determinación do marco teóri-
co-conceptual e a disposición dos
ámbitos de actuación fundamentais na
educación para a paz. 

Xesús Rodríguez Jares é Cate-
drático de Didáctica e Organización
Escolar na Universidade da Coruña,
coordinador dende 1983 de Educado-
res/ás pola Paz de Nova Escola Galega,
Presidente da Asociación Española de
Investigación para a Paz (AIPAZ) e
membro de Bakeaz, Organización Non
Gobernamental (ONG), que a partir de
1992 se dedica á investigación. Este
grupo está formado por persoas vincu-
ladas á universidade e comprometidos
coa educación, o ecopacifismo, os
dereitos humanos e o medio. A finali-
dade desta ONG é crear espazos para a
reflexión e a acción cívica con respec-
to á militarización, políticas de seguri-
dade, produción e comercio de armas,
políticas de cooperación, educación
para a paz, dereitos humanos, entre
outros temas.

Baixo a denominación Educar
para la paz en tiempos difíciles, pretén-
dese salientar e restablecer a importan-
cia que adquire a educación e a acción

educativa dos profesionais do eido e a
comunidade educativa, para acometer a
tarefa de educar e intervir en circuns-
tancias sociais, políticas, económicas,
culturais, etc. dunha gran complexidade
e dificultade. Pero o asunto non é ren-
derse ante as adversidades no desempe-
ño profesional e nas accións conxuntas
como comunidade, senón que ha de ser
o máis firme e contundente a resposta
para que se poida configurar unha “cul-
tura de paz”; é dicir, a paz constrúese, e
edúcase dende o berce e ao longo da
vida, asentándose na xustiza, a liberda-
de, a solidariedade, o desenvolvemento
e os dereitos universais pero, ademais,
configúrase como un estado con amplas
dimensións sociais e individuais.

O libro estrutúrase en catro
estudos, nos que o autor, dende diver-
sos temas, determina un fío condutor
que lle permitirá chegar á conforma-
ción dunha resposta educativa diante
das mudanzas que acompañan a nosa
sociedade, en xeral, e a comunidade
educativa, en particular, a favor do for-
talecemento da educación para a paz. 

O primeiro ensaio «Los subs-
tratos teóricos de la educación para la
paz», ten a función de deseñar o marco

Autor: RODRÍGUEZ JARES, X.
Ano: 2004
Título: Educar para la paz en 

tiempos difíciles
Lugar: Bilbao
Editorial: Bakeaz
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histórico-teórico no que se xustifican
cales foron as fontes xeradoras –o
movemento da Escola Nova, a crea-
ción das Nacións Unidas e da Unesco,
a aparición dunha nova disciplina
denominada investigación para a paz e
o legado da non violencia, cal é a situa-
ción da educación para a paz en Espa-
ña–, que análise conceptual facilita a
definición e implantación da educación
para a paz e cales son as implicacións
educativas en canto a organización e
xestión, metodoloxía didáctica, conti-
dos e avaliación.

Dende o binomio «Educación
y derechos humanos», o segundo capí-
tulo céntrase en presentar os principios
didácticos e as estratexias organizati-
vas da educación para os dereitos
humanos, porque a educación é, dende
a perspectiva da Declaración Universal
dos Dereitos Humanos, un proceso
continuo e permanente que se liga ao
desenvolvemento, á paz, á democracia,
á resolución positiva dos conflitos, á
non violencia, á igualdade, á solidarie-
dade, á xustiza, á defensa da dignidade
humana e á cooperación. A cuestión
non é outra que falar da educación para
os dereitos humanos a través da crea-
ción dun grupo de mutuo apoio e con-
fianza, a democratización das estrutu-
ras escolares e o afrontamento non vio-
lento dos conflitos.

O terceiro ensaio, «Educar
para la paz después del 11/09/01»,
sitúanos na perspectiva das consecuen-
cias do atentado do 11 de setembro nos

Estados Unidos de América que deixou
gravadas no ámbito da educación: a
morte, a destrución, o medo, a dualida-
de que identifica e separa os bos dos
malos, a perda de dereitos e liberdades
e o reforzo da hexemonía dos Estados
Unidos. Pero, ¿Que outros atentados
aparecen antes e despois do 11 S? Pois
son atentados contra os dereitos huma-
nos, de corte económico, social e polí-
tico, que se presentan nun aumento da
débeda externa, a pobreza, o retroceso
da axuda ao desenvolvemento, a preca-
riedade laboral e a exclusión social.
Esta situación de vivencia dos actos
terroristas fai que rexurda a concepción
da “educación para o conflito”, “a reso-
lución non violenta das diferenzas”, “a
educación intercultural e antirracista” e
“a educación para o desenvolvemen-
to”, que fan da resposta educativa para
afrontar o despois do 11 de setembro, o
crear e darlle prioridade a un decálogo
de principios e contidos: 

- Reforzar o valor da vida
humana e a cultura da non violencia

- Fomentar a busca da verda-
de e a esperanza da verdade histórica

- Ir ás causas dos problemas
- Promover o valor da xusti-

za e o rexeitamento da vinganza e da
xenreira

- Combater o medo
- Loitar contra a ignorancia e

a manipulación informativa
- Insistir no valor da democra-

cia e na necesidade da globalización
dos dereitos humanos
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- Sensibilizar sobre a reorga-
nización da ONU como garante das
relacións internacionais

- Ofrecer alternativas e facili-
tar o coñecemento das conquistas
sociais e 

- Educar no valor do compro-
miso e a esperanza.

O cuarto apartado, «La educa-
ción para la convivencia como proce-
so de alfabetización en conflictos. Pro-
puestas de formación», está dedicado
á configuración da educación para a
paz dende as necesidades de aprender
a convivir, eliminar a violencia como
forma de resolución de conflitos e
facilitar espazos para a convivencia
social de carácter local, nacional e
internacional. Dentro deste proceso
alfabetizador, inclúese a importancia
da formación docente (inicial e en ser-
vizo) en temas como a paz, a resolu-
ción de conflitos, a igualdade, a convi-
vencia; é dicir, elementos formativos
en temas de educación e conflito. Na
formación inicial, a realidade informa
e establece que a resposta maioritaria é
a súa inexistencia, mentres que na for-
mación en exercicio, recoñecen recibir
formación e manifestan un maior grao
de satisfacción. Esta situación implica-
rá a modificación dos seus plans de
formación inicial do profesorado e que
as administracións educativas xeren
plans de formación para os profesio-
nais en servizo. Para dar resposta a
esta necesidade alfabetizadora nunha
cultura de paz, o autor identifica cales

son os contidos clave a nivel teórico-
práctico, cando se ha de planificar e
desenvolver un proceso formativo do
profesorado para a convivencia e a
resolución de conflitos positivamente.
O proceso debe basearse na seguinte
proposta: 

- A comprensión positiva e
procesual do conflito

- A especificidade da situa-
ción conflitual

- A distinción entre agresivi-
dade e violencia

- A importancia da afectivi-
dade e do cultivo das relacións inter-
persoais

- Formar o profesorado sobre
a necesidade de planificar o traballo
educativo para a convivencia dende os
diferentes ámbitos do currículo 

- Aceptación da diferenza e
compromiso cos máis necesitados 

- Afrontar o conflito universa-
lidade-relativismo cultural, e

- O impulso dunha cultura de
paz.

O interese profesional e cientí-
fico do libro recensionado céntrase na
utilidade e compromiso, que dende a
comunidade socioeducativa (estudan-
tes das titulacións do ámbito da educa-
ción, profesionais en servizo, pais e
nais preocupados pola educación dos
seus fillos, políticos, dirixentes, xesto-
res...), se xera cara á educación e á cul-
tura de paz, e todo nunha época, na que
se dan adoito situacións conflitivas e
respostas violentas.
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As conclusións que se poden
tirar de Educar para la paz en tempos
difíciles, céntranse en resaltar que a
educación para a paz é posible dende
a creación dun “pacto educativo glo-
bal” baseado na cultura de paz e non
violencia.

Tendo en conta a estrutura do
libro, que reúne distintas achegas do
autor nas que se respecta o contido e a
cronoloxía das publicacións, tentare-
mos salientar diferentes conclusións
seguindo a orde dos capítulos.

Co primeiro ensaio sobre «Los
substratos teóricos de la educación
para la paz» podemos entender cal foi
a súa evolución conceptual a nivel
internacional e nacional para crear
unha perspectiva crítica e reflexiva
cara ao desenvolvemento do seu signi-
ficado social, político, filosófico,
didáctico, etc.

No segundo capítulo «Educa-
ción y derechos humanos», subliña
diversas propostas prácticas (crear un
grupo de apoio, manter unha organiza-
ción democrática do centro escolar e
afrontar a resolución de conflitos dende
unha perspectiva non violenta), que
apuntan cara á conveniencia de realizar
unha reflexión sobre a práctica educati-
va e social enmarcada na configuración
da educación para os dereitos humanos.

En terceiro lugar, «Educar
para la paz después del 11/09/01»,
estamos determinando as consecuen-
cias educativas derivadas de acontece-
mentos tráxicos producidos polo
aumento da violencia terrorista e o
modo de como se deben afrontar dende
o eido educativo.

A última parte, «La educación
para la convivencia como proceso de
alfabetización en conflictos. Propues-
tas de formación», establece que a for-
mación do profesorado en temas relati-
vos á paz, á educación para a convi-
vencia, á resolución de conflitos positi-
vamente, ao fortalecemento da demo-
cracia no centro educativo, á importan-
cia do valor do compromiso, entre
outras, segue sendo unha “materia pen-
dente”, debido á fragmentación do
saber e experiencias das distintas disci-
plinas, convertidas en compartimentos
estancos e nas que se esquece a dimen-
sión multidisciplinar do coñecemento
da educación. 

En definitiva, é un volume que
pola súa temática, resulta de especial
interese para profesores e alumnos que
queiran reflexionar sobre cuestións
actuais arredor dos dereitos do home,
dende a perspectiva da educación para
a paz e a convivencia.

Mª del Carmen Gutiérrez Moar
Universidade de Santiago de Compostela
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O eixe vertebrador sobre o que
se articula o contido da unidade didác-
tica (UD) Educar nos afectos, frear a
violencia. Sobre a educación afectivo-
emocional é a defensa da educación
afectivo-emocional como elemento a
considerar, se o que se desexa é confi-
gurar un desenvolvemento integral dos
educandos. Así, o equilibrio entre as
dimensións cognitiva e afectivo-emo-
cional convértense nunha forma de
prevención inespecífica para a resolu-
ción de conflitos positivamente, de
redución das condutas violentas e, polo
tanto, contribúe á preparación para a
vida, fomentando as relacións interper-
soais, respectando os dereitos e liber-
dades, a paz, a solidariedade, a coope-
ración, a pluralidade lingüística e cul-
tural, a democracia, etc. 

A autoría da obra pertence ao
Seminario Galego de Educación para a
Paz (Sgep), que avalado por vinte anos
de traballo (1985-2005) como semina-
rio permanente, actúa promovido por
un grupo de distintos profesionais da
educación, dende a educación infantil
ata a universidade, sensibilizando a

poboación, en xeral e a comunidade
educativa, en particular, sobre a impor-
tancia da creación de materiais didácti-
cos e reflexións teóricas arredor da
educación para a paz, os dereitos
humanos, a tolerancia, a solidariedade,
o ecopacifismo, a solución pacífica de
conflitos, a interculturalidade, a cultura
de paz, a educación afectivo-emocio-
nal, a violencia, etc.

O Sgep forma parte do Comité
Executivo da Asociación Internacional
de Educación para a Paz (AIEP) con
sede en París, é membro do Comité
Asesor Internacional da Campaña Glo-
bal de Educación para a Paz da Hague
Appeal for Peace, Nova York e da
Rede Internacional Trascend (Organi-
zación pola Paz, o Desenvolvemento e
a Transformación de conflitos por
medios pacíficos). No ámbito do Esta-
do Español pertence á Asociación de
Investigación para a Paz (AIPAZ).

O Sgep, dende a defensa dun
enfoque socioafectivo, é dicir, a partir
dun determinado nivel de información
e de atención aos contidos que se tra-
ballen, emprega unha dinámica, a tra-

Autor: VARIOS
Ano: 2005
Título: Educar nos afectos, frear a

violencia. Sobre a educación
afectivo-emocional

Lugar: Santiago de Compostela
Editorial: Seminario Galego de 

Educación para a Paz
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vés da que poder “vivir e sentir na pro-
pia pel” aquela realidade que queremos
traballar e sobre a que imos aprender.
Dende a adquisición desta experiencia
empática buscarase, polo tanto, un
cambio de actitude e un compromiso
de acción. Este é o punto de partida da
UD número vinte e tres, dedicada inte-
gramente á educación afectivo-emo-
cional. Velaquí a importancia concedi-
da a esta dimensión do ser humano: 

“Vimos insistindo en que os
mellores antídotos contra a violencia
son, precisamente, os afectos, os senti-
mentos, as emocións, o cariño, a ten-
rura, a amizade, o amor, a solidarie-
dade, a empatía, a sensibilidade..., por
iso, decidimos ordenar o pensado,
analizar o publicado e achegar, con
humildade, algunha suxestión para
contribuír a mellorar a situación [...]”
(Varios, p. 14).

Iníciase o contido cunha breve
introdución e a exposición de motivos.
Seguidamente, divídese a UD en dúas
partes, finalizando coas referencias
bibliográficas, unha relación de contos
sobre emocións e a discografía. Tendo
en conta a estrutura exposta, a introdu-
ción preséntanos a importancia da edu-
cación afectivo-emocional que se ha de
desenvolver xunto á dimensión intelec-
tual ou cognitiva. Só dende a harmonía
entre os mundos intelectual e emocio-
nal se pode falar da consecución de
personalidades maduras, equilibradas e
competentes. Na exposición dos moti-
vos, os autores deixan claro que dende

o método socioafectivo que o Sgep
asumiu en 1985, é na UD presentada o
30 de xaneiro de 2005 no Día Escolar
pola Paz, cando elaboran unha guía
teórico-práctica para a adquisición e
mellora das habilidades emocionais na
familia e na escola. A primeira parte
«Aspectos teóricos: o estado da cues-
tión», encárgase de recoller os seguin-
tes temas: a educación integral: coñe-
cementos, actitudes, valores, normas e
afectos, a intelixencia emocional: sen-
tir e vivir as emocións, o mapa dos
afectos e dos sentimentos, a educación
emocional na familia e na escola, as
emocións na resolución de conflitos: o
enfoque socioafectivo, superando as
dinámicas destrutivas e as estratexias
para unha mellor educación emocional.

A segunda parte, «Xogos, acti-
vidades e dinámicas de aula para todas
as idades», recompila unha serie de
materiais prácticos onde apoiar o labor
familiar e/ou dos distintos profesionais
da educación para configurar o proceso
de alfabetización emocional. O contido
divídese en dous bloques: un, emo-
cións, afectos e sentimentos nalgunhas
materias curriculares onde se identifi-
can os vínculos entre as emocións e a
música, a arte, a literatura, a expresión
corporal e o cinema e o outro, obradoi-
ros de xogos, experiencias e dinámicas
de aula como elementos que facilitan a
adquisición das habilidades emocio-
nais: autoestima, automotivación, auto-
rregularización emocional, empatía e
confianza en si mesmo e nos demais.
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Para afondar no tema da UD,
preséntanse unha serie de fontes biblio-
gráficas e unha escolma de contos
sobre emocións e a discografía, como
elementos que favorecen a pragmática
emocional.

Os argumentos que poden
establecerse para xustificar a importan-
cia profesional e científica de educar a
dimensión afectivo-emocional dos
individuos son: 

- O coñecemento dos estados
emocionais é unha forma de educar
para a vida

- A educación emocional
supón educar os afectos, impartindo
coñecementos teóricos e prácticos
sobre a vida emocional

- As emocións posúen un
papel importante nas nosas vidas

- A educación afectivo-emo-
cional é unha forma de prevención e de
promoción da saúde

- A dimensión emocional é un

factor destacable para o logro dun
desenvolvemento integral da personali-
dade dos individuos

- A educación emocional debe
estar integrada no proceso educativo,
ao definirse este como o potenciador
dun desenvolvemento integral

- A educación emocional debe
formar parte do currículo ordinario
explicitamente e con programacións
articuladas e

- O desenvolvemento emocio-
nal afecta tanto ao traballo como ás
relacións intrapersoais e interpersoais.

O obxectivo desta UD é dotar
os suxeitos de habilidades emocionais
básicas e de aí que haxa que potenciar
a súa práctica, tanto na realidade fami-
liar como nos centros educativos. Esta
necesidade establece e determina que o
crecemento social e o afectivo-emocio-
nal das persoas non “suceden por
influencia do azar”, senón que deben
ser ensinados.

Mª del Carmen Gutiérrez Moar
Universidade de Santiago de Compostela
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Unha das eivas máis grandes
que temos os homes de ciencia é o
pánico a publicar e, aínda máis se cabe,
a divulgar os nosos resultados e as con-
tribucións científicas dos demais. Esta
eiva non é propia dos científicos espa-
ñois, nin sequera dos científicos de
hoxe, é privativa dos homes de ciencia
de todas as épocas.

Ao longo da historia, a cultura
estivo cinguida ao mundo das humani-
dades e afastada do mundo da ciencia.
Era o culto aquel que coñecía a Sófo-
cles, Platón, Virxilio, Plutarco, Lope de
Vega, Cervantes, Cabezón, Mozart,
Vivaldi, Leonardo, Rembrandt, Veláz-
quez...; pero que non consideraba
incultos a aqueles que descoñecían as
contribucións de Pitágoras, Aristarco,
Arquímedes, Hipatia, María a Xudea,
Servet, Newton, Leibnitz, Linneo,
Emile de Breteuil, Lavoisier, Watt,
Anne Marie Paulze, Darwin, Einstein,
etc. ¿Esta desconexión entre o mundo
da cultura e o da ciencia non terá que
ver coa dificultade dos científicos para
divulgar a ciencia? ¿Non será causa, en
gran medida, do escaso rendemento

internacional amosado polos alumnos
no coñecemento das ciencias?

A divulgación científica baséa-
se en tres piares:

- Coñecemento do que se
quere divulgar. Un coñecemento serio
e preciso, pois só é quen de transmitir
saber, aquel que realmente sabe.

- Para comunicar cómpre ter o
don da linguaxe. É necesario compren-
der o alcance dos termos científicos e
controlar a lingua de modo que se poi-
dan poñer en “romano claro” os con-
ceptos máis complicados da ciencia.

- Finalmente, ter fe e decisión
no que se desexa difundir. Crer no que
un sabe e entende e estar convencido
de que llelo pode transmitir aos
demais; decisión para explicar con ver-
bas os conceptos, de modo que os que
non son científicos os poidan chegar a
comprender.

As cousas parece que están a
cambiar. O libro que arestora comento
é un libro de ciencia, en todas e cada
unha das súas páxinas, e escrito por
científicos. Os irmáns Armesto acaban
de publicar Supervivencia o suicidio no

Autores: ARMESTO, F. e 
ARMESTO, C.

Ano: 2004
Título: Supervivencia o suicidio.

Hacia el futuro de la 
humanidad

Lugar: Madrid
Editorial: Alianza Editorial, S.A.
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que se amosan como uns bos especia-
listas da divulgación científica. Non é
este o primeiro libro sobre o tema que
publican, pero teño para min que é a
súa obra máis madura. Como bos cien-
tíficos, tratan de darlles resposta ás pre-
guntas eternas da humanidade: de onde
vimos, cara a onde imos, quen somos,
que facemos, por que vivimos, etc.

Volumes coma este son de
inestimable axuda para os profesores
de ciencias nos niveis de secundaria e
bacharelato, dado que presentan dun
xeito ameno, claro e preciso, moitos
dos temas máis vixentes e actuais.
Moitos dos tópicos presentados hanlles
servir aos docentes de ciencias para os
levar á aula, dado que ofrecen respos-
tas para preguntas que, acotío, presen-
tan os alumnos.

Supervivencia o suicidio estru-
túrano os autores en catro capítulos;
aínda que creo que podería ser o inten-
to de darlles resposta a tres interesantes
preguntas: quen somos, como facer
para vivir máis, como conseguir vivir
mellor.

Como científicos saben que as
respostas da ciencia son, as máis das
veces, efémeras. Son como xanelas
que, máis que contestar preguntas,
abren horizontes por descubrir con
novos retos que propoñer.

Un dos éxitos do libro é o arte-
llamento dos capítulos. Hai un eixe
común: os tres vectores. Mais cada
vector ou capítulo consta de moitos e
variados subapartados que responden a

algunhas preguntas; pero, por riba de
todo, fan reflexionar e levan a abrir
moitas máis interrogantes.

Os autores compórtanse aquí
como se traballa nas investigacións:
investigamos para atopar explicacións
(respostas) a feitos (preguntas), pero
nas explicacións aparecen novas
varianzas (novas preguntas) que forzan
a proposta de novas investigacións
(necesarias respostas).

Doutra banda, o volume póde-
se ler como Rayuela de Cortázar. Un
lector pódeo ler linealmente, e ter un
valor de conxunto; mais outro pódeo
ler por epígrafes soltas -exóticos aro-
mas, a cesta da compra, cal é o sexo
débil, vivir do sol, tóxicos, etc.- e obter
información particular de determina-
dos tópicos. ¿Como se desfruta máis da
lectura do libro? Cadaquén pode inves-
tigalo esbozando unha variedade de
lecturas.

Outra mostra da madureza dos
autores na escrita radica no equilibrio
acadado no caso das citas e na presen-
tación dos autores que fixeron a ciencia
ao longo da historia.

– Ás veces, o uso de citas nos
libros conduce a un snobismo ou afán
de erudición: non é este o caso. As citas
da Biblia ou de Xenofonte, de Esopo
ou de Lord Byron, de Tertuliano ou de
Aldoux Huxley, de Marañón ou Mur-
guía non se utilizan de calquera manei-
ra, senón para contextualizar ou refor-
zar unha idea que se quere expoñer.
Sinalemos: receitas de Vázquez Mon-
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talbán sobre a auténtica paella valen-
ciana, para subliñar a transcendencia
dunha axeitada alimentación; ou a Cer-
vantes co bálsamo de fierabrás, prepa-
rado por don Quixote para amortecer
as súas doenzas. O uso da fina ironía
ao longo do libro reflíctese nunha cita
de Torrente Ballester cando conta os
amores dun parafuso do doce cunha
rosca do sete, para ilustrar a plenitude
do amor na consumación do sexo. A
cita de Ernesto Sábato para indicar a
necesaria esperanza en conseguir un
futuro sustentable, dado que a esperan-
za é a razón de ser da supervivencia da
nosa especie. Finalmente, a cita de
Jaques Diouf, director xeral da FAO,
para terzar na polémica actual sobre os
alimentos transxénicos.

– A presentación de moitos
dos científicos, que foron construíndo a
historia da humanidade, é sinxela e
oportuna. Fana de xeito amplo: con
científicos de todas as épocas da histo-
ria (dado que a historia de hoxe, e a do
futuro, son o froito do traballo conxun-
to de todos); respectando o xénero (as
mulleres aparecen como unha parte
fundamental da historia da ciencia, sen
forzar, sen ofender, con naturalidade);
indicando contribucións científicas de
españois (tamén a ciencia se está a
facer con contribucións nosas); etc.

O libro é máis un ensaio lúcido
sobre o presente e o porvir da humani-
dade que un libro de divulgación cien-
tífica ou de historia da ciencia. É certo
que os autores utilizan citas, persoeiros

e conceptos da historia da ciencia, pero
no contexto da súa pretensión: a refle-
xión sobre a encrucillada na que se
atopa a especie humana. Dende o pró-
logo, utilizando moi asisados paralelis-
mos con respecto ao comportamento
de moitas especies habitantes do plane-
ta, van reflexionando sobre o compor-
tamento da especie humana ata chegar
á encrucillada do momento actual.

A historia da ciencia presénta-
na cargada de humor e ironía (os per-
sonaxes que morren de risa, a estraña
relación amorosa entre o camelo e a
esfinxe, etc.), porque a nosa ciencia
non é aburrida, é como a vida mesma.

Comentaba antes que o volu-
me o conforman tres vectores que eles
artellan en catro capítulos: o
vector/pregunta “quen somos” articúla-
se coas epígrafes do capítulo dedicado
á evolución humana e parte do da
reprodución e o sexo; o vector “como
facer para vivir máis” contéstase con
moitos dos pensamentos contidos no
capítulo de alimentación e no da repro-
dución e o sexo; finalmente, ao vector
sobre “como conseguir vivir mellor”
responden con argumentos, reflexións
e moitas preguntas do capítulo sobre as
enfermidades e os medicamentos para
controlalas.

O primeiro capítulo, “Aventu-
ras y desventuras de una banda de afri-
canos”, (nótese a ironía para falar da
historia da especie humana) presenta
dun xeito diacrónico a evolución.
Esboza 15 entradas capaces de nos
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levar desde o momento no que os
nosos devanceiros aparecen no planeta
ata o momento actual, no que cómpre
saber a onde se quere chegar: ¿Somos
moitos? Os autores inducen á reflexión
sobre o feito da nosa evolución. Somos
unha especie que hai uns cinco millóns
de anos se puxo en pé e botou a andar
para controlar o planeta que lle deu
vida. Andou e, impulsado por “cuantos
vitais”, chegou á encrucillada actual.
Algúns deses “cuantos vitais” son ben
sinalados: hai uns dous millóns de
anos, a nosa especie contaba con
100.000 seres; pero aprenderon a cons-
truír utensilios e, logo dun millón de
anos, pasaron a ser cinco millóns de
habitantes. Hai uns 100.000 anos, a
muller inventou a agricultura, aplicou-
se na gandería, conservou os alimen-
tos, etc., como consecuencia, a poboa-
ción pasou a ser duns cincocentos
millóns na idade moderna. Nos últimos
quiñentos anos produciuse a invención
do prelo, o nacemento da ciencia
moderna, as revolucións industriais...,
hoxe somos 6.000 millóns de habitan-
tes. ¿Cantos máis podemos vivir har-
monicamente no planeta? Esta é a
encrucillada actual. Os autores bosque-
xan problemas, dan solucións, suxiren
a necesidade de compromisos.

Neste momento, eles ensam-
blan o problema numérico dos habitan-
tes co posible control da natalidade no
capítulo da reprodución e o sexo. Para
poderlles dar aos lectores as claves
para que atopen as súas respostas ou,

talvez, para que xeren neles novas pre-
guntas; os autores analizan en paralelo
os conceptos de reprodución e sexo nos
seres desemellantes que poboamos o
planeta. ¿Pode haber reprodución sen
sexo? ¿Hai sexo que non conduza á
reprodución? ¿É sempre desexable a
concordancia de sexo para a reprodu-
ción? ¿Sabemos o que é o sexo? ¿Por
que a femia humana ten unha tan des-
mesurada actividade sexual? ¿Por que
nunha exaculación se producen 200
millóns de espermatozoides? ¿Cal é a
diferenza entre reprodución e sexo?
Estas preguntas e moitísimas máis
suxírense para que todos e cada un de
nós nos poidamos posicionar. Os argu-
mentos expostos tómanse do mundo da
historia natural que coñecemos, e fai-
nos caer na conta de que aceptamos
como natural o comportamento sexual
en moitas especies vexetais e animais
que rexeitamos na especie humana.

Un novo capítulo “Lo que no
mata, engorda” (nova e fina ironía)
indúcenos a reflexionar sobre a boa ali-
mentación como unha das razóns para
conseguir vivir máis tempo. En 16 con-
sideracións moi interesantes indícan-
nos como estamos constituídos quimi-
camente; cales son as fontes de enerxía
que precisamos para poder pensar, tra-
ballar e vivir. Se sabemos como esta-
mos formados e que nos dan os ali-
mentos, poderemos establecer a dieta
ideal para a nosa alimentación. Con
toda ironía vannos contando como
debe ser a cesta da compra, e onde
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podemos atopar os problemas dunha
mala alimentación. Este capítulo antó-
llase moi alegre e distendido, de modo
que todos aprendamos o que necesite-
mos, pero que tamén deixemos de lado
aquilo que non nos agrada lembrar.
Remata cunha epígrafe de suxestivo
título “Babieca: metafísico estáis.
Rocinante: es que no como”. Os auto-
res fannos caer na conta do crucial que
é a boa alimentación: nun mundo onde
hai alimento para os 6.000 millóns de
habitantes, uns estamos obesos e
morremos de sobrealimentación e dous
terzos desa humanidade pasan fame e
morren a causa disto. ¿Poderá aguan-
tar, moito tempo, en equilibrio estable
esta especie na que uns poucos o temos
todo e moitos non teñen nada?

O derradeiro vector do libro
reflexiona sobre as enfermidades e os
medicamentos. Titúlase o capítulo
“Azotes de la humanidad”. É este espe-
cialmente irónico: dende a curación
místico/relixiosa das doenzas, pasando
polos politraumatismos xerados, ata o
apartado “Me siento inclinado a inocu-
larme la rabia” ou o de “Se abre la veda
para cazar microbios” son todos exem-
plos de como, dun xeito serio, se pode
ironizar e presentar os aspectos científi-
cos que lle importan á sociedade. É
interesante a correlación que establece
cos anteriores vectores, pois moitas
deficiencias orgánicas –provocadoras
de doenzas– son consecuencia de malas
alimentacións. Utilizando as contribu-
cións de Paracelso sobre o concepto de

dose, fala das implicacións dos velenos
na saúde. Resulta moi esclarecedora a
incursión na historia das solucións ato-
padas por visionarios –Pasteur, Koch,
Herlich, etc.– para combater as infec-
cións. Van presentando a aparición das
infeccións microbianas, por bacterias,
por virus, por prións, etc., ao tempo que
van indicando como as investigacións
de visionarios conducen á preparación
de vacinas, antibióticos, antisépticos,
etc. Aproveitan o descubrimento, por
casualidade, das vacinas e do anestési-
co útil na superación dos síntomas psi-
cóticos para introducir o principio de
serendipia nas ciencias experimentais.

Sinalemos que os autores non
desbotan a posibilidade da crítica
social. Indican que as enfermidades
que se curan son aquelas que lles afec-
tan aos ricos, non aos pobres; e admi-
ten que a investigación debe ser neutra,
mais, ¡ai!, quen financia a investiga-
ción son as multinacionais: os ricos.
Nesta mesma liña de crítica e/ou preo-
cupación social vai o título Superviven-
cia o suicidio e a utilización de temas
de actualidade: clonación, transxéni-
cos, contaminación, manipulación
xenética, alimentación, enerxía nucle-
ar, etc., hoxe na encrucillada na que
nos atopamos os humanos.

O epílogo é toda unha declara-
ción de intencións, que lle dá plenitude
ao título Supervivencia o suicidio e que
o completa cun subtítulo “Hacia el
futuro de la humanidad”. Todo o volu-
me é unha profunda reflexión sobre o
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dilema da nosa especie: ¿seremos quen
de sobrevivir? Ou, pola contra, ¿suici-
darémonos? 

O libro non é pesimista, máis
ben todo o contrario, os autores son
conscientes de que “a esperanza é unha
condición de supervivencia da nosa
especie”. 

Neste volume dannos motivos
para a reflexión, dúbidas positivas,
pero tamén saídas reflexivas cara a un
futuro con esperanza, sempre que che-
guemos a practicar a solidariedade
dentro da nosa especie e entre a nosa
especie e as outras coas que comparti-
mos o planeta terra.

Manuel R. Bermejo
Universidade de Santiago de Compostela
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Umberto Eco, ensaísta e teóri-
co, é coñecido polas súas investiga-
cións no campo da semiótica, no da
filosofía da linguaxe e polo seu frutífe-
ro intento de elaborar unha teoría glo-
bal dos sistemas de significación e de
comunicación. Nado no 1932 en Turín,
licenciouse en filosofía pola universi-
dade desta cidade. Foi profesor de esté-
tica e semiótica nas universidades de
Milán, Boloña, Florencia e Turín.
Deuse a coñecer coa tese El problema
estético en Santo Tomás de Aquino e a
novela En nombre de la rosa. Hai que
destacar tamén os seus ensaios de teo-
ría e de crítica literaria e artística, sem-
pre coherentes coa súa paixón polo
estudo do mundo mediático e do con-
texto cultural.

En Historia de la Belleza pro-
cura identificar aqueles casos nos que,
nunha determinada época histórica, se
recoñeceu que hai cousas que resultan
agradables, independentemente do
desexo que experimentemos ante elas.
Non parte dunha idea preconcibida de
beleza, senón que vai examinando as
cousas que os seres humanos conside-
raron belas. Non obstante, non se trata
dun percorrido polas diferentes épocas

da historia da arte. Analízase o termo
beleza nun sentido amplo que abrangue
as diferentes formas a través das que os
homes e as mulleres de calquera época
poden percibila. Ao longo dos diferen-
tes capítulos realízase un percorrido
amplo pola evolución da fermosura,
acompañado de centos de imaxes de
obras mestras e unha moi seleccionada
antoloxía de textos. O libro parte do
principio de que a beleza non foi algo
absoluto e inmutable, senón que foi
cambiando segundo as épocas e os paí-
ses. Incluso nunha mesma época, as
súas expresións nas distintas artes
poden ser moi dispares, coexistindo
modelos.

Na antiga Grecia carecían
dunha auténtica estética ou teoría da
beleza, que se asociaba a outras calida-
des como xustiza, medida, convenien-
cia. Sócrates distingue tres categorías
estéticas distintas: a beleza ideal, que
representa a natureza a través dunha
composición das partes; a beleza espi-
ritual, que expresa a alma a través da
mirada; e a beleza útil ou funcional.

Platón elabora dúas concep-
cións de beleza como harmonía e pro-
porción (derivada de Pitágoras) e como

Autor: ECO, U.
Ano: 2004
Título: Historia de la Belleza
Lugar: Barcelona
Editorial: Lumen, S.A.
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esplendor. Para el, a beleza ten unha
existencia autónoma, distinta do sopor-
te físico que accidentalmente a expre-
sa. Non está vinculada a ningún obxec-
to sensible, senón que resplandece por
todas partes. Non se corresponde co
que se ve, a visión sensible debe ser
superada pola visión intelectual. Deste
xeito, a arte é unha falsa copia da ver-
dadeira beleza.

Pitágoras, a partir do século VI
a. C., estreitará vínculos entre cosmo-
loxía, matemáticas, ciencias naturais e
estética. Sostén que o principio de
todas as cousas é o número, buscando
nel a regra capaz de limitar a realidade
e proporcionar orde. Nace unha visión
estético-matemática do universo. As
cousas existen porque están ordenadas
por leis matemáticas. Para os primeiros
pitagóricos, a harmonía consistía na
oposición de contrarios na que só un
representaba a perfección. A harmonía
é equilibrio, tensión continua entre
estas dúas entidades opostas que se
neutralizan mutuamente cubrindo unha
esixencia de simetría. Foron os primei-
ros en estudar as relacións matemáticas
que regulan os sons musicais.

A escultura grega busca unha
beleza ideal na que se expresa unha
beleza psicofísica que harmoniza alma
e corpo. Esta exprésase en formas está-
ticas, con equilibrio e repouso ou un
fragmento de acción e para as que a
simplicidade expresiva resulta máis
axeitada. A beleza no corpo humano
vai implícita no equilibrio xusto dos

humores que dan unha expresión agra-
dable cos membros, cunha relación
exacta e harmónica. Un dos requisitos
dunha boa forma era o da xusta pro-
porción e a simetría, cun concepto bas-
tante ríxido da primeira. Para os gre-
gos, as relacións entre as partes deter-
mínanse segundo o movemento do
corpo, a perspectiva e a adaptación da
figura á posición do espectador.

Aparentemente a Idade Media
non aplica unha matemática das pro-
porcións á reprodución do corpo huma-
no en favor da beleza espiritual. É máis
frecuente que se utilicen criterios pita-
góricos proporcionais para definir a
beleza moral, como ocorre coa simbo-
loxía do homo quadratus, na que o
número, principio do universo, adopta
significados simbólicos sen chegar á
madurada e reflexionada relación que
artistas humanistas e renacentistas aso-
ciaban entre as matemáticas e as pro-
porcións. A beleza nace tamén dos con-
trastes. Os monstros e o mal teñen, así
mesmo, un lugar na beleza, xa que
existen cousas e seres feos; aínda que a
arte pode representalos de forma fer-
mosa, sen que isto poida facelos atrac-
tivos (existe unha fonte de interese
polos seres lendarios e “sobrenatu-
rais”). Crese que todas as cousas no
universo posúen un significado sobre-
natural e que o mundo é como un libro
escrito polas mans de Deus.

Tomás de Aquino, na fase máis
madura do pensamento medieval, di
que non unicamente é necesaria unha
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adecuada proporción ou consonancia,
senón tamén integridade e claridade. A
proporción non é soamente a disposi-
ción correcta da materia, senón o aco-
modamento desta á forma. É o princi-
pio da adecuación ao fin ao que está
destinada a cousa.

Refuxiábanse no coñecemento
de valores estables e eternos, ancorá-
banse nunha noción puramente ideal de
harmonía, meditada por razóns mora-
listas sobre a fugacidade da beleza
terreal. Todo conxugado cun gusto moi
vivo pola beleza “mundana”, produci-
da polos sons, as formas visibles, a luz
e a cor. O resultado era a existencia
dunha disparidade entre o ideal de pro-
porción e o que se representaba como
proporcionado.

Aínda que se imaxina adoito a
Idade Media como unha época escura,
en poesía e pintura represéntase o
home nun ambiente moi luminoso,
xogando coas cores elementais, coas
zonas cromáticas definidas e unha luz
que parece irradiar dos obxectos, lumi-
nosos en si mesmos. Segundo Tomás
de Aquino, para a beleza son necesarias
a proporción, a integridade e a claritas
(claridade e luminosidade). A estética
da claritas deriva da identificación de
Deus coa luz, e das cores e das pedras
preciosas co poder. Por outro lado,
tamén a natureza coa que estaban en
contacto os labregos posúe a maior
variedade de cores.

A beleza feminina, ademais de
nos textos doutrinais, aparece nos can-

tos goliardos, nas composicións poéti-
cas pastorelle e existe un ideal de
dama que amosan as miniaturas das
novelas cabaleirescas. Cara ao século
XI comeza a poesía dos trobadores
provenzais, seguida polas novelas
cabaleirescas do ciclo bretón onde se
abre paso unha muller imaxe de amor
casto e sublimado, desexada pero inal-
canzable. Nestas historias de paixón,
o amor leva consigo infelicidade e
remordemento. Os estilnovistas italia-
nos reelaboraron o mito da muller
inalcanzable ata o ideal de donna
angelicata. En ocasións, en lugar de
obxecto de desexo reprimido ata o
infinito, preséntase como camiño de
salvación, como medio de elevación
cara a Deus.

No século XV a beleza concí-
bese cunha dobre orientación: como
imitación da natureza segundo regras
cientificamente verificadas e como
contemplación dun grao de perfección
sobrenatural que non se realiza comple-
tamente no noso mundo. O coñecemen-
to do mundo visible convértese no
medio para o coñecemento dunha reali-
dade suprasensible na que o artista é
creador e imitador. A realidade imita a
natureza sen ser o seu espello e repro-
duce no detalle a beleza do todo. A rele-
vancia que acada a imaxe débese, en
gran medida, aos métodos de represen-
tación en perspectiva e á difusión da
pintura ao óleo. O cadro pasa a ser un
espazo en perspectiva multiplicada en
planos integrados e cheos de luz e cor.



1288 Recensións

Revista Galega do Ensino – Ano 13 – Núm. 47 – Novembro 2005

A época oponse á concepción
da beleza como proporción e harmonía.
É no plano suprasensible onde reside a
natureza da beleza. A beleza divina
difúndese na figura humana e na natu-
reza, e esta adopta un carácter máxico
para filósofos e pintores.

O Renacemento é un período
de iniciativa e actividade para a muller
que segue as leis da moda cortesá, pero
que non descoida o cultivo da mente,
participa activamente nas belas artes e
valora as habilidades discursivas, filo-
sóficas e dialécticas. Habitualmente
móstrase un corpo integrado nun espa-
zo artificial, conxugado cun carácter
fuxidío e a expresión privada dos ros-
tros. Á súa vez, o home colócase no
centro do mundo e representa con
orgullo o seu poder, acompañado
dunha certa dureza. Son figuras pode-
rosas e robustas, que manifestan os sig-
nos do poder que exercen. Os pobres
son despoxados destas expresións de
poder e achéganse a imaxes máis rea-
listas. Fronte aos cambios de costumes
que se producen entre os séculos XVI e
XVII e as influencias da Reforma,
obsérvase unha transformación progre-
siva da imaxe feminina, aparecendo
mulleres no papel de amas de casa,
educadoras e administradoras.

A “maneira” renacentista
invértese no Manierismo, cando o pro-
greso das ciencias matematizantes leva
ao descubrimento de harmonías máis
complexas. O progreso despraza ao
home do centro do mundo e proxéctao

a un punto periférico. O home está
invadido por unha sensación de intran-
quilidade que se reflicte na súa obra,
abrindo paso a concepcións particula-
res e subxectivas do fermoso. Os
manieristas consideran a beleza clási-
ca, baldeira, carente de alma, e opoñen
unha espiritualización que se lanza ao
fantástico: as súas figuras móvense nun
espazo irracional e deixan que emerxa
unha dimensión onírica ou “surreal”.
Favorecen as figuras animadas e espe-
cialmente as figuras serpentinas, nas
que a capacidade de ser medido e cal-
culado deixan de ser criterios de
obxectividade para se reducir a simples
instrumentos cos que realizar compli-
cacións progresivas.

A representación da beleza
gaña en complexidade, remítese á ima-
xinación máis que á intelixencia, e
dótase de regulamentos novos, comba-
tendo as severas regras do Renacemen-
to, aínda que rexeitando o dinamismo
das figuras barrocas.

A ferida narcisista causada ao
ego humanista pola revolución coper-
nicana e polos posteriores desenvolve-
mentos das ciencias físicas e astronó-
micas provocan unha continua busca
do novo. O paso ao Barroco é unha
expresión da dramatización da vida,
estreitamente vinculada á procura de
novas expresións da beleza, onde a
xeometría é a alma e a melancolía, a
dimensión intelectual. 

O século XVIII considérase
frecuentemente como racional, frío e



Revista Galega do Ensino – Ano 13 – Núm. 47 – Novembro 2005

Recensións 1289

distante, pero esta percepción é errónea
ante a pintura e a música. Tras o verniz
glacial do Século das Luces, axitában-
se paixóns desenfreadas e sentimentos
arrebatadores. A persistencia da beleza
barroca xustifícase no gusto aristocráti-
co do abandono á dozura de vivir, men-
tres que o severo rigor neoclásico
correspóndese co culto á razón, á disci-
plina e ao cálculo, características da
burguesía en ascenso. 

No neoclasicismo encóntranse
dúas esixencias distintas pero conver-
xentes: o rigor individualista e a paixón
arqueolóxica. A atención á dimensión
do privado concrétase na busca e na
aplicación de normas ríxidas e severas.
O novo clasicismo imponse como o
canon dunha beleza realmente clásica
na que os novos estilos arquitectónicos
se caracterizan pola sobriedade.

O debate estético do século
XVIII presenta trazos fortemente inno-
vadores que determinan a súa peculia-
ridade e a súa modernidade intrínseca.
En correlación co contexto narrativo, a
beleza perde todo aspecto ideal e, ao
non estar vinculada a ningún tipo de
perfección, pode expresarse en novos
temas. Impóñense termos como
“xenio” ou “imaxinación” que remiten
ao don de quen inventa ou produce
unha cousa bela, mentres que a idea de
“gusto” caracteriza a quen é capaz de
apreciala. Non ten que ver coas carac-
terísticas do obxecto, senón coas cali-
dades, capacidades ou disposicións do
suxeito. O belo defínese pola forma na

que o comprendemos, analizando a
conciencia de quen pronuncia un xuízo
acerca do gusto. Está vinculado aos
sentidos, ao recoñecemento dun pracer.
Á súa vez, o sublime asóciase a unha
experiencia non vinculada á arte, senón
á natureza e relacionado ao doloroso e
ao terrible. É unha época de viaxeiros
ansiosos por coñecer novos paisaxes e
costumes. Desenvólvese un gusto polo
exótico, o curioso e o sorprendente. 

Na segunda metade do século
dáse o fenómeno do “neoclasicismo
arqueolóxico”, como busca da “verda-
deira antigüidade”. A beleza dos monu-
mentos antigos advírtenos que non
debemos esquecer a devastación do
tempo e do silencio. Implica a ruptura
cos estilos, temas e actitudes tradicio-
nais a favor dunha maior liberdade
expresiva. A beleza non é inherente ás
cousas, senón que se forma na mente
do espectador, libre das influencias
externas. 

O Romanticismo é unha época
de relacións orixinais na que se tende a
reunir contradicións. Abránguese todo
o lonxano, máxico, descoñecido, lúgu-
bre, irracional, fúnebre. A beleza deixa
de ser unha forma e vólvese fermoso o
informe, ou caótico. Na idea romántica
de beleza mestúranse paixón e senti-
mento: ante a beleza amorosa, o prota-
gonista encóntrase inerme e indefenso,
tamén a morte ten a súa fascinación e
pode ser bonita. Utilízanse novos
recursos como o sentimento, a nature-
za, a espontaneidade para exaltar unha
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beleza que non se pode expresar con
palabras, referida ao sentimento que
esperta no ánimo ou movemento emo-
cional suscitado no espectador.

A comezos da segunda metade
do século XIX dominan as sólidas vir-
tudes burguesas e os principios dun
capitalismo en expansión. O artista,
fronte á opresión do mundo industrial,
ante as máquinas, sente ameazados os
seus propios ideais e decide ser “dife-
rente”. Así comeza unha verdadeira
relixión estética, co lema da arte pola
arte, onde a idea de beleza é un valor
superior que hai que materializar. A
arte sepárase da moral e das esixencias
prácticas e preténdense conquistar os
aspectos máis inquietantes da vida.
Existe unha nostalxia polos períodos
de decadencia que se prolonga ata os
primeiros decenios do século XX que
imprimen ao movemento o termo de
Decadentismo. Nesta época beleza e
arte únense nunha parella inseparable.
Non hai beleza que non sexa obra de
artificio: só o que é artificial pode ser
belo, creando unha segunda natureza.
A sensibilidade xira arredor dunha
beleza que nace da alteración das for-
zas naturais. 

Os primeiros indicios dun
culto ao excepcional prodúcense co
Dandismo no que o amor á beleza e á
excepcionalidade se manifestan nos
hábitos e no vestir como oposición aos
prexuízos e costumes correntes. É a
arte a que se aplica á vida: a vida como
arte.

O movemento literario e artís-
tico máis significativo do decadentis-
mo é o simbolismo, que vaga por unha
cidade industrial, mercantil e mecani-
zada. Perfílase a idea dun mundo
secreto, de analoxías misteriosas que a
realidade habitualmente oculta e que a
través da mirada da arte podemos che-
gar a ver. 

Os impresionistas desexan
resolver problemas técnicos, inventar
novos espazos, novas posibilidades
perceptivas, para representar as cousas
como se perciben, o que se ve no pri-
meiro golpe, un momento de algo.
Leva ao artista a somerxerse na materia
e pouco a pouco a ir entendendo a arte
como instrumento de coñecemento.

O período que abrangue de
1848 ata a crise económica de fin de
século, defínese como a “idade da bur-
guesía”: a beleza vitoriana. Nesta
época as clases burguesas acadan a
máxima capacidade de representar os
seus propios valores. A burguesía exhi-
be unha potencia militar, económica e
unha beleza propia, na que conflúen
trazos de eficiencia, solidez e duración
que os diferencia dos aristócratas.
Rexido por unha simplificación da vida
e a experiencia nun sentido práctico,
nada se deixa ao azar. O valor estético
tamén se transforma na exhibición do
seu valor comercial. A beleza acaba
coincidindo co valor.

O uso combinado de cristal e
ferro fundido crea unha revolución no
gusto arquitectónico, impregnado dun
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espírito social, práctico e centrado na
idea de progreso. A beleza artística
exprésase en cada un dos materiais de
construción, convencidos de que a
nova beleza debe manifestarse a través
das forzas da ciencia, da industria e do
comercio. Os decadentistas sentían
aversión por estas expresións, aínda
que compartían a idea de que a beleza
expresase unha función social. Consi-
deraban que a arquitectura debía reali-
zar unha beleza natural que se obtiña
coa harmonización do edificio na pai-
saxe. Pero só se podía construír unha
casa bela se detrás había homes feli-
ces, non alienados pola civilización
industrial.

En oposición ao industrialismo
e á natureza nace o Art Nouveau, que
se difunde no campo da decoración, os
accesorios e o deseño. Ten un acento
funcionalista que se amosa na utilidade
do obxecto e na simplicidade das for-
mas. Os elementos formais do Art
Nouveau desenvolvéronse a partir de
1920 co estilo Déco que herda os seus
trazos de abstracción, distorsión e sim-
plificación formal cunha funcionalida-
de máis acentuada. Toma motivos
desta e enriquéceos con detalles cubis-
tas, futuristas e construtivistas, subor-
dinando a forma á función, a partir da
que busca unha síntese entre a calidade
e a produción en masa.

O ideal dunha nova democra-
cia baseada no individualismo e na
recuperación da relación coa natureza,
exprésase na arquitectura orgánica,

onde o espazo interior se prolonga no
exterior, integrando o lugar natural co
home. Oponse unha beleza inqueda,
plástica e sorprendente como as cons-
trucións de A. Gaudí, que substitúe a
linearidade por espazos labirínticos e o
ferro por materia plástica. As súas
fachadas mudan a relación entre fun-
ción e decoración e entre obxecto
arquitectónico e realidade. 

Unha das características da
arte do século XX é a súa constante
atención aos obxectos de uso e á redu-
ción de todo obxecto á categoría de
mercadoría, que modifica a súa nature-
za para ser útiles, prácticos, relativa-
mente económicos, de gusto común e
producidos en serie. Os aspectos cuali-
tativos da beleza cámbianse polos
cuantitativos. A nova beleza é reprodu-
cible, aínda que transitoria e perecedoi-
ra: hai que inducir ao consumidor a
unha rápida substitución. Nalgúns
grandes museos dedícanse espazos a
obxectos cotiáns. 

O mundo das mercadorías aca-
dou unha capacidade innegable de
saturar a percepción do home moderno,
desaparecendo a distinción entre artista
e home corrente. O deber da arte é
constatar que calquera obxecto adquire
ou perde a beleza polas coordenadas
sociais que determinan as súas formas
de aparición. 

A arte contemporánea descu-
briu o valor e a fecundidade da materia.
Ata este momento, considerábase que
esta era, de seu, informe, e que a bele-
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za xurdía cando nela se imprimira unha
idea, unha forma. Para reaccionar con-
tra esta convicción, a estética contem-
poránea revaloriza a materia. Ten rela-
ción co universo das cousas que se
tocan, que están suxeitas a desgaste,
transformación e desenvolvemento. A
materia é o corpo da obra e ao seu fin,
obxecto do discurso estético. 

Por outro lado, o obxecto ten
unha existencia independente e en
determinados movementos, o artista
“descóbreo” e revela a súa verdadeira
beleza. Nel, existe unha base provoca-
dora, pero tamén a convicción de que
todos posúen aspectos formais aos que
raramente prestamos atención. Á súa
vez, o artista pode reproducir unha
parte do cotián como un anaco de rúa
ou os graffiti dunha parede, refacendo
conscientemente o que parece casual.

A primeira metade do século
XX é o escenario dunha loita dramáti-
ca entre a beleza da provocación e a
beleza do consumo. Na primeira pro-
póñense os distintos movementos de
vangarda e do experimentalismo artís-
tico. Non se introduce neles o proble-
ma da beleza, sobreenténdese que as
imaxes son artisticamente belas e que
lle proporcionan pracer ao espectador.
A arte xa non busca proporcionar unha
imaxe da beleza natural, nin pretende
procurar o pracer sosegado da contem-
plación de formas harmónicas, senón
que tenta ao mundo cunha ollada dis-
tinta. A ela contraponse a beleza de
consumo, fomentada polos medios de

comunicación. A contradición aparece
cando os que compran estas obras
seguen os ideais de beleza do mundo
do consumo comercial, contra o que a
arte das vangardas loitou durante máis
de 50 anos.

Logo da lectura da obra de
Eco, vemos como o século XX é o
momento no que máis modelos estéti-
cos coexisten. Este feito podería facer-
nos pensar que estamos nunha das eta-
pas nas que máis libres somos para eli-
xir. O problema xorde pola necesidade
de ter un criterio formado adecuada-
mente, dende unha perspectiva de elec-
ción persoal fundamentada. Actual-
mente os diferentes modelos estéticos
delimitan unha serie de modos de vida,
roles ou tribos sociais nos que o con-
cepto de beleza é moi dispar. En moitas
ocasións as razóns para achegármonos
a un ou ao outro non existen ou non as
analizamos, axustándonos a formas de
vida para sentirnos arroupados ou inte-
grados socialmente. É necesario deci-
dir con responsabilidade, criterio e ver-
dadeira liberdade, evitando deixarse
levar polo máis simple e fácil. Este é
un punto determinante para a educa-
ción e onde o ensino para e nas artes
ten moito que achegar. Podería ser o
camiño para que moita da estética que
nos rodea, baseada en simples intereses
comerciais e imposta por xigantescas
campañas publicitarias, desaparecera
para dar paso aos verdadeiros artistas,
en moitas ocasións ocultos e traballan-
do en silencio para si mesmos, aferra-
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dos a ideais morais sólidos, convenci-
dos da necesidade de recuperar a esen-
cia solidaria social.

O autor propón que sexa o
propio lector o que identifique os pun-
tos en común da beleza ao longo da
historia. Un indiscutible é a necesida-
de de expresión da humanidade. Ser
capaces de diferenciar o belo, non pola
súa utilidade ou valor, senón ser quen
de aprecialo no seu conxunto, na súa
subxectividade, na necesidade de
expresión e comunicación do autor,
sendo sensibles ás emocións máis

sutís: é a arte, a capacidade humana de
creala, entendela e valorala dentro do
conxunto do que nos rodea. E canto
máis próximos esteamos e nos sinta-
mos desta virtude, máis humanos, no
sentido amplo do termo, e completos
nos sentiremos.

O libro é un pracer e unha
expresión de bonitura do noso tempo.
Lelo, pensalo, relelo acompañado de
ilustracións e textos e da nosa expe-
riencia, aproxímanos á forma máis
complexa da comunicación humana: a
beleza. 

Silvana Longueira Matos
Universidade de Santiago de Compostela
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O proceso de ensino-aprendi-
zaxe é complexo, multivariado e diná-
mico. Relaciónase cos procesos cogni-
tivos do estudante e está vinculado, á
súa vez, coa situación instrutiva que
ten lugar en cada momento. Está tamén
estreitamente ligado ao que se ensina, a
como se ensina e ao modo en que se
desenvolve o proceso de comunicación
na aula. Convén recordar, ademais, que
todos os grupos e todas as persoas
teñen características diferentes que
inflúen na nosa aprendizaxe, nos pro-
cesos e nos resultados, de tal maneira
que o ensino debería modularse en fun-
ción de tales características.

A obra de Beátrice Bailly
Enseñar: Una cuestión de personalida-
des, que comentamos nestas páxinas,
intenta ofrecerlle ao lector unha expli-
cación de cal é o proceso de aprendiza-
xe dos estudantes, qué os motiva e
cómo o docente pode intervir e apoia-
los nos seus problemas e dificultades.
Ao longo das súas páxinas trata de lle
axudar ao profesorado a definir,
mediante a observación das condutas e
comportamentos dos seus alumnos, o
tipo de personalidade que posúen, para
así poder atopar a maneira máis axeita-

da de comunicarse con cada un deles.
Paralelamente, os profesores poden
coñecer algo máis sobre si mesmos, a
súa personalidade e o modo de afrontar
a súa vida e actividade profesional.

O contido deste texto estrutú-
rase en nove capítulos dedicados a
explicar o Process Comunication
Model (PCM), un modelo que lles
ofrece aos profesores as ferramentas
prácticas para poder comunicarse de
xeito construtivo cos distintos interlo-
cutores cos que se encontra no medio
escolar: alumnos, pais, colegas...

Os capítulos 1 e 2 describen o
modelo do Process Comunication
Model (PCM). Así, de forma máis
específica, no primeiro revísanse os
obxectivos e contidos básicos do
modelo. O seu creador, o doutor en psi-
coloxía Taibi Kahler, orienta as súas
investigacións á observación das per-
soas, a partir da que chega a definir seis
grandes tipos de personalidade fóra do
campo da patoloxía, cada unha cos
seus trazos positivos e negativos: o
Traballomaníaco, lóxico, metódico e
minucioso; o Perseverante, rigoroso,
entregado e respectuoso coas normas;
o Soñador, que demostra calma, visión

Autor: BAILLY, B.
Ano: 2005
Título: Enseñar: Una cuestión de 

personalidades
Lugar: Barcelona
Editorial: Ceac 
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a longo prazo e capacidade de distan-
ciamento con relación ás situacións; o
Promotor, alguén con carisma, dinámi-
co e con capacidade para adaptarse a
todo tipo de situacións; o Rebelde, que
posúe unha grande enerxía creativa,
espontánea e lúdica; o Empático, cáli-
do, benévolo e sensible. Cada indivi-
duo, sexa profesor ou sexa alumno,
non pode reducirse a unha etiqueta, isto
é, a unha desas tipoloxías de personali-
dade; todas as persoas teñen as caracte-
rísticas propias dun tipo de personali-
dade, pero tamén desenvolven, en dis-
tinto grao, aquelas asociadas aos outros
cinco tipos. No segundo capítulo expó-
ñense os puntos clave da comunicación
positiva, os medios de intervención que
permiten establecer unha comunica-
ción axeitada.

Cada un dos seis tipos de per-
sonalidade citados estúdanse detida-
mente nos seis capítulos seguintes da
obra. Concretamente, o capítulo 3 des-
cribe, en primeiro termo, as caracterís-
ticas do alumno traballomaníaco, “apli-
cado e concienciudo”, como identifica-
lo, como motivalo e como axudarlle a
mellorar os seus resultados escolares.
En segundo lugar, preséntanse as
características que permiten recoñecer
o profesor traballomaníaco, “compe-
tente e organizado”, a súa motivación e
o estilo profesional e relacional que
posúe.

No capítulo 4 ofrécese un per-
fil do alumno e profesor perseverante.
O primeiro, un alumno “serio e aplica-

do”; o segundo, un profesor cualificado
como “implicado e fiable”. En ambos
os dous casos, resérvase un espazo para
expoñer como poder recoñecer unha
persoa tenaz, como lograr a súa moti-
vación e mellorar os seus logros.

O capítulo 5 ocúpase da perso-
nalidade do alumno soñador, “discreto
e aplicado”, con dúas motivacións cla-
ras: dispoñer de espazo propio, calma e
tempo para si mesmo e recibir directri-
ces claras. Os trazos do profesor soña-
dor, “paciente, reflexivo e imaxinati-
vo” descríbense na última parte deste
capítulo, xunto ao seu estilo profesio-
nal, a forma de relacionarse e a condu-
ta típica que presenta ante condicións
de estrés.

O capítulo 6 describe persoas
activas, dinámicas, sedutoras, firmes e
decididas que adoitan ter un comporta-
mento de líderes e que identificamos
como Promotores. No seguinte capítu-
lo, número 7, recóllense as característi-
cas tanto do alumno como do profesor
Rebelde, “espontáneo e cheo de ideas”
e “estimulante e cheo de humor”, res-
pectivamente.

Por último, no capítulo 8 pre-
séntanse as características da persona-
lidade Empática, as súas fontes de
motivación, o modo de lle axudar ao
alumno empático a mellorar os seus
resultados escolares e a conduta típica
do profesor empático ante condicións
de estrés.

No capítulo 9 inténtanse dar
respostas á preocupación que sente



Revista Galega do Ensino – Ano 13 – Núm. 47 – Novembro 2005

Recensións 1297

grande parte do profesorado ao enfron-
tarse a unha aula integrada por alum-
nos diferentes, con diversas motiva-
cións e intereses, unha clase heteroxé-
nea onde é preciso descubrir e identifi-
car a personalidade de cada alumno e a
estrutura do grupo, para así poder
adaptar a actividade a este, á vez que
se atende a todos e cada un dos seus
integrantes.

Finalmente, os anexos supo-
ñen unha recapitulación e reflexión
sobre o contido da obra.

En resumo, cabe dicir que
obras coma esta, capaces de combinar
o rigor científico e o carácter eminente-
mente práctico, convértense nun instru-
mento de axuda para os educadores.
Por iso, agradecémoslle á súa autora
que a poña á nosa disposición.

Ana Mª Porto Castro
Universidade de Santiago de Compostela
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A incorporación da muller ao
mundo do traballo constitúe un dos
procesos sociolóxicos e económicos
máis representativos das últimas déca-
das. O camiño percorrido foi moito e
os avances non poucos; pero a pesar de
todo o que se logrou, as mulleres no
século XXI seguen estando en condi-
cións desvantaxosas ante o emprego e
continúan padecendo discriminacións
que obstaculizan seriamente o seu
desenvolvemento profesional.

A realidade móstranos que,
tanto en España como no resto de paí-
ses dos nosos arredores, as condicións
coas que acceden as mulleres ao mer-
cado laboral son marcadamente desi-
guais. As mulleres son as que padecen
en maior medida o desemprego, as que
desempeñan traballos en condicións
máis precarias e teñen menos posibili-
dades de promoción. Ademais, seguen
accedendo ao emprego en maior medi-
da que os homes, a través de contratos
a tempo parcial e en actividades de
baixa cualificación, e perciben, en oca-
sións, un salario inferior ao dos homes
por un traballo de igual valor.

Esta realidade sociolaboral
claramente discriminatoria pon de
manifesto que a igualdade xurídica en
materia laboral non se traduciu nunha
igualdade real. As mulleres continúan,
hoxe en día, enfrontándose a múltiples
obstáculos que teñen a súa orixe na
división sexual do traballo e en toda
unha serie de valores, prexuízos e este-
reotipos sociais que dificultan a súa
inserción e permanencia no mercado
de traballo.

Mª Rosario Gil Galván, profe-
sora da Universidad de Sevilla e autora
da obra que ocupa este comentario, La
dialéctica Mujer-Empleo: análisis de
una realidad social, política, laboral y
educativa, soubo reflectir perfectamen-
te a problemática laboral das mulleres,
tratando de ofrecernos, ao mesmo
tempo, respostas que nos axuden a
entender o abismo existente entre a
situación das mulleres e a súa relación
co mundo laboral.

A través dunha exposición
didáctica e cun estilo directo e ameno
que incita á reflexión, o lector atopará
en cada un dos capítulos, tal e como o

Autor: GIL GALVÁN, Mª R.
Ano: 2005
Título: La dialéctica Mujer-Empleo:

análisis de una realidad 
social, política, laboral 
y educativa

Lugar: Málaga
Editorial: Aljibe
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recolle a propia autora na introdución
da súa obra, unha análise exhaustiva e
en profundidade, dende distintas pers-
pectivas, da situación en que se achan
as mulleres no mundo laboral, así
como o estudo daqueles factores ou
elementos que condicionan un óptimo
desenvolvemento vital e profesional
deste colectivo.

Tras o prólogo, no que Carmen
Alborch –presidenta da Comisión
Mixta dos Dereitos da Muller e Igual-
dade de Oportunidades, e coñecida
escritora e defensora da igualdade
entre mulleres e homes– pon de mani-
festo o interese e o sentido desta obra e
ofrécenos un marco de reflexión acerca
da desigualdade que persiste na socie-
dade actual, abórdanse os contidos en
seis capítulos.

No primeiro “El ayer de las
mujeres en Francia y España”, esbóza-
se, dende un punto de vista histórico, a
situación da muller en España e en
Francia no ámbito político, social e
laboral dende o século XVIII ata o XX.
Faise referencia tamén ao feminismo
como movemento de reivindicación da
identidade da muller a través da descri-
ción das súas modalidades, obxectivos
e principais características.

Comeza o seguinte capítulo
cunha descrición das “Teorías y enfo-
ques que explican la situación de la
mujer en el mercado laboral”. A profe-
sora Rosario Gil expón de modo preci-
so os trazos máis destacables das Teo-
rías Neoclásicas -Teoría do Capital

Humano, Teoría da Nova Economía da
Familia e Teoría do Logro do Status-, a
Teoría da segmentación do mercado, as
Teorías marxistas contemporáneas, a
Teoría da segregación ocupacional, da
división sexual do traballo e do femi-
nismo radical.

A “Participación de la mujer
en el mercado laboral” é obxecto de
estudo no capítulo terceiro. Partindo
dunha panorámica xeral da situación
da muller en Europa e noutros países
en relación co emprego, lévase a cabo
unha análise detallada da evolución das
taxas de actividade e paro femininos e
masculinos en España dende 1980 ata
o ano 2003. Recóllense deseguido os
trazos característicos do emprego femi-
nino: tipos de ocupacións, modalidades
de contratos, subemprego, traballo
doméstico e economía encuberta.

No capítulo cuarto, “Factores
de discriminación por razón de géne-
ro”, analízanse os factores que inflúen e
caracterizan a discriminación de xénero
e limitan a incorporación da muller ás
distintas esferas da vida pública. Son
vinte e un os factores que se sinalan e
cuxas características principais son
obxecto de atención aquí.

Non podería rematar este per-
corrido pola dialéctica muller-empre-
go sen unha referencia ás “Políticas
sociales frente a la discriminación de
género”, que se tratan no capítulo
quinto. A lectura desta parte permíte-
nos un achegamento ás distintas polí-
ticas de igualdade que se desenvolve-
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ron tanto no ámbito internacional
como na Unión Europea, a través de
directivas e programas de acción diri-
xidos a promover a igualdade de opor-
tunidades entre mulleres e homes.
Non faltan tampouco neste capítulo,
referencias ás políticas de igualdade
en España e na Comunidade Autóno-
ma de Andalucía.

Para finalizar, a autora ofréce-
nos, “A modo de conclusión”, unha
serie de reflexións sobre a temática do
libro, así como liñas de actuación para
optimizar a inserción laboral das
mulleres.

En síntese, a presente obra per-
mítenos aproximarnos a unha maior
comprensión da realidade laboral e
social que viven as mulleres na actuali-
dade. Mª Rosario Gil Galván non só
soubo transmitir con claridade, ampli-
tude e rigor os temas tratados na obra,
froito de moitos anos de esforzo e dedi-
cación, senón que o seu traballo é un
alento máis para as mulleres e homes
que nos dedicamos aos estudos de
xénero e para todas e todos os que loi-
tan pola consecución dunha sociedade
máis xusta na que a igualdade de opor-
tunidades sexa unha realidade.

Mª Josefa Mosteiro García
Universidade de Santiago de Compostela
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Este traballo que nos presenta
Carlos Cullen considera a idea de que a
educación pode ser un libro aberto e,
polo tanto, a ética é a que nos interpela
sobre os elementos externos. A obra
estruturase en dúas partes, cada unha
delas con seis capítulos. A primeira
parte formula a hipótese que se resolve
ao longo de todo o traballo: a educa-
ción pensada como mediación normati-
va, isto é, como medio de entender as
relacións do ético e do político coa
educación. A segunda formula a educa-
ción como unha mirada ética e de cida-
danía, sinalando as dificultades que ten
esta perspectiva tanto para o docente
como para o alumno.

Na primeira parte deste estudo
filosófico-pedagóxico recóllense ideas
como: as relacións entre a ética e a edu-
cación como mediación normativa na
formación do suxeito moral. A esta
temática o autor tenta responder dende
unha interrogante ¿que papel desenvol-
ven as institucións escolares na forma-
ción da subxectividade en tempos de
incerteza e fundamentalismo, globali-
zacións e exclusións, transformismos e
clonacións? E presenta un dobre vieiro:
a relación entre a escola como institu-

ción, e a educación como mediación.
Así, tanto a institución como a media-
ción conviven no ámbito social por
unha banda, e nos procesos históricos
por outra.

Destaca o risco de que a esco-
la se converta nunha mera institución
social, sen suxeitos reais, e que a edu-
cación se reduza a unha pura media-
ción intersubxectiva, sen institucións
reais. Atendendo a estes feitos, sinala
diversos escenarios de educación como
proceso social complexo:

- As políticas educativas e os
escenarios políticos para a educación

- As institucións educativas e
os escenarios institucionais para a
educación

- Suxeitos pedagóxicos e esce-
narios subxectivos para a educación.

Estas tres lóxicas condiciónan-
se mutuamente, de aí a necesidade de
instaurar unha crítica das razóns de
educar, que consista en discutir a lexi-
timidade das políticas, a racionalidade
das institucións e o recoñecemento das
súas singularidades.

Sen perder de vista que se trata
de ser cidadáns do mundo e de perten-
cer ao mercado globalizado, as impli-
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cacións formativas da educación terán
que encamiñarse cara ao coñecemento,
cara á información e cara á comunica-
ción. Deste xeito, a educación, como
institución social, ten a obriga de vali-
dar os coñecementos.

Outra idea que cómpre desta-
car é a da educación e dos dereitos
humanos dende o discurso do liberalis-
mo educativo, do que cabe destacar
algúns aspectos: a igualdade de oportu-
nidades educativas e de estratexias
educativas para que todos e cada un
dos cidadáns poidamos elixir libremen-
te; o efecto homoxeneizador da educa-
ción con respecto ás oportunidades
laborais e os cargos políticos; o progre-
so da humanidade pola educación, e o
dereito humano e inalienable á educa-
ción recoñecido nos órganos legais. 

Así, a educación recordaranos
sempre que o dereito a estar informados
non se debe confundir co dereito a
coñecer, xa que este é o que nos dá cla-
ves de interpretación de qué facer coa
información de cara a deseñar modelos
máis xustos e equitativos de conviven-
cia. Deste modo, entender os dereitos
humanos como proceso educativo obrí-
ganos a priorizar como fins da educa-
ción o desenvolvemento do xuízo moral
autónomo, a participación cidadá, a
autorrealización mediante o traballo e a
solidariedade cara ao outro. Para que
estes dereitos acaden un nivel de con-
creción aceptable no ser humano, faise
imprescindible contar co desexo do
suxeito de aprender do outro e co outro.

Unha terceira idea é a de xusti-
za e políticas públicas en educación. O
autor afirma que, dende unha dimen-
sión estritamente ética das políticas
educativas, temos que pensar nun
“suxeito pedagóxico” que sexa capaz
de criticar e resignificar as posibles ins-
trumentalizacións, traducíndose iso en
políticas públicas necesariamente, xa
que estas son as únicas que poden
garantir a xustiza como equidade a
toda a cidadanía e, en concreto, a todos
os alumnos, dende a defensa da demo-
cracia e do pluralismo do espazo públi-
co, que se redefine como espazo edu-
cativo. Por último, entender o suxeito
pedagóxico como o resultado do proce-
so de acadar un cidadán crítico, para
mediar na constitución do espazo
público.

Outros dous factores claves
son o da cidadanía e a educación, e o da
infancia e as súas responsabilidades
educativas. O primeiro factor reflicte a
necesidade dunha cidadanía crítica,
cunha formación ética para a conviven-
cia na comunidade, isto é, para unha
ética cidadá ou pública. O segundo
interpela a que a cidadanía do mañá se
configure por un itinerario formativo
que vaia dende non ter a palabra a
poder tomala, e iso require aprender a
convivir cos outros. Así, non é sufi-
ciente, só a acumulación de coñece-
mentos, senón que se fai imprescindi-
ble a conexión entre creatividade e pro-
greso do individuo de cara a acadar un
suxeito ético.
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A segunda parte da obra ocú-
pase fundamentalmente de como edu-
car a conciencia moral do suxeito. Para
Carlos Cullen, educar a conciencia
moral é aporeticamente unha metaedu-
cación. E para acadar o seu obxectivo
sinala tres espazos dende onde educar
esa conciencia.

- No primeiro, sinala que non é
o mesmo razón que autoridade nin tam-
pouco autoridade que poder; xa que a
autoridade educativa non nos escusa do
sometemento á racionalidade moral.

- Tampouco podemos caer no
feito de que a educación da concien-
cia moral sexa só a incorporación do
educando a unha táboa de valores
hexemónicos.

- Non se pode monopolizar a
educación da conciencia. Ademais dos
espazos institucionais, hai outros con-
textos de formación dos valores e das
normas, como as familias, as igrexas,
os medios de comunicación, etc.

Conclúe esta parte dicíndonos
que educar a conciencia moral é colo-

carnos no espazo ético, onde media a
sociedade política, que ensina a ser res-
ponsable do público, e a sociedade
civil, que nos aprende a ser construto-
res do común. É un proceso complexo,
no que a educación é un dereito huma-
no que nos obriga moralmente a res-
pectalo e a facelo vixente dende distin-
tos itinerarios como o escenario común
da socialización, como o do acto edu-
cativo de saber e non saber, ou o da res-
ponsabilidade.

O libro remata cun capítulo
que indica a importancia de reflexionar
sobre a escola nun triplo sentido: por-
que hai unha crecente desvalorización
da escola por diversas razóns, porque
hai un deterioro e disfuncionalidade
social;  e porque é necesario saber onde
falan os docentes en tempos de pensa-
mentos únicos; dado que a escola aglu-
tina dereitos e deberes. Cómpre salien-
tar, como conclusión, que os perfís
ético-políticos conforman un horizonte
aberto pola relación constitutiva da
educación como esperanza.

Mª Esther Olveira Olveira
Universidade de Santiago de Compostela
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Nos últimos anos estase a pro-
ducir un progresivo desenvolvemento e
potenciación polas universidades, tanto
nacionais como internacionais, de pro-
gramas universitarios dirixidos ás per-
soas maiores. Estes programas teñen
como obxectivo o de lle abrir a univer-
sidade ao sector da poboación maior de
50 anos, independentemente dos seus
estudos previos. Trátase dunha poboa-
ción cada vez máis numerosa a que
demanda un determinado tipo de pro-
gramas formativos, que está ao final da
súa traxectoria laboral ou xubilada con
moito tempo de lecer e, ademais, nun-
has boas condicións mentais e físicas
que lle permite ser cidadáns activos.
Son persoas que, en moitos casos, non
puideron acceder aos estudos universi-
tarios, case sempre por falta de recur-
sos económicos, e que agora, en fun-
ción dos coñecementos e da experien-
cia adquirida, están en óptimas condi-
cións de realizar este tipo de programas
universitarios.

Así mesmo, outro dos obxecti-
vos que persegue a meirande parte des-
tes programas é o de manter este grupo
poboacional activo socialmente, que
participe na vida social, cultural, políti-
ca, etc., da súa comunidade. De feito,
en diferentes traballos citados no libro
sobre este grupo de persoas, dan como
un dos seus resultados máis salienta-
bles o aumento no número de novas
relacións que establecen, que, se o
comparamos con outros grupos da
mesma idade, podemos comprobar
máis diversificadas, fóra do seu contor-
no familiar e comunitario. Este obxec-
tivo ten outra especificación, como é a
de establecer e potenciar as relacións
interxeracionais entre estes alumnos e
os alumnos máis novos.

Dentro deste marco de crea-
ción e potenciación deste tipo de pro-
gramas, fóronse organizando diferentes
encontros nacionais. Arestora acábase
de celebrar o VIII, no que participan as
universidades españolas que ofertan
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estes programas, coa intención de ir
establecendo o que podería ser un pro-
grama marco que tratase de unificar
este tipo de actuacións universitarias.
Coincidindo con estas reunións e coa
aparición das directrices para a constru-
ción do Espazo Europeo de Ensino
Superior, o Vicerreitorado de Extensión
Universitaria e Actividades Culturais
da Universitat de les Illes Balears orga-
nizou un Simposio Internacional no
que non só participaron as universida-
des nacionais, senón tamén represen-
tantes doutros países europeos sobre
estes programas universitarios no novo
Espazo Europeo do Ensino Superior.

Un dos resultados deste simpo-
sio é este libro, que é o conxunto de
intervencións e traballos que se presen-
taron ao citado congreso. Trátase de
estudos sobre os programas universita-
rios para maiores e as repercusións que
o novo Espazo Europeo de Ensino
Superior pode ter neles. Pártese da
situación actual na que se encontran
este tipo de programas en Europa, en
xeral, e no Estado español, en particu-
lar, e a partir desta, establecer cales
poden ser as perspectivas ou posibili-
dades do seu desenvolvemento e
potenciación.

O volume, coordinado polas
profesoras da Universitat de les Illes
Balears, as doutoras Dª Carme Orte e
Dª Mercè Gambús, está dividido en
catro partes cunha introdución que
podería entenderse como unha máis.
Neste sentido, a introdución, realizada

por M. X. March, trata de establecer,
dende o punto de vista teórico, as inci-
dencias que pode ter o proceso de con-
verxencia europea da educación supe-
rior neste tipo de programas, dándonos
unha visión xeral do proceso, que fai
máis doado entender as seguintes par-
tes do libro, de aparencia máis parcial,
por países, e ao mesmo tempo máis
prácticas.

A primeira parte céntrase nos
diferentes programas universitarios
para maiores que se están a desenvol-
ver nos distintos países -aínda que está
organizada por zonas xeográficas-, e
non só os ofertados polas universida-
des, senón tamén por outro tipo de
organizacións. Neste sentido, esta parte
que é a máis extensa en canto ao núme-
ro de traballos que se recollen e, polo
tanto, de maior amplitude en páxinas.
Divídese, á súa vez, en catro partes. A
primeira consta de sete traballos, que
fan referencia aos países nórdicos, bri-
tánicos e do centro de Europa, foron
elaborados por profesores desas uni-
versidades europeas e presentados no
simposio. O segundo conxunto de tra-
ballos (tres) fai referencia aos países da
Europa mediterránea e do Sur, incluín-
do una análise xeral dos programas das
universidades españolas. O terceiro
apartado (tres traballos) está centrado
na análise de diversas organizacións
internacionais: AIUTA (Francia),
McGill Institute, Montreal (Canadá) e
a AEA (Reino Unido). Esta primeira
parte remata con oito traballos, que
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conforman o apartado cuarto, nos que
se estudan en particular distintos pro-
gramas universitarios para maiores de
universidades españolas; entre eles, un
sobre o “IV Ciclo”, que é o programa
universitario para maiores da Universi-
dade de Santiago de Compostela.

A segunda parte do libro trata
da metodoloxía e os resultados destes
programas universitarios. Á súa vez,
divídese en dúas partes; unha primeira
formada por tres traballos que analizan
a repercusión que estes programas
teñen á hora de integrar social e cultu-
ralmente os seus alumnos; e a segunda,
que analiza cal é a perspectiva que os
alumnos maiores teñen destes progra-
mas. Neste caso son nove os estudos,
algún dos cales foi realizado e presen-
tado no congreso polos propios alum-
nos. Os traballos tocan diferentes temá-
ticas, moi relacionadas cun dos obxec-
tivos aos que nos referimos ao comezo
deste comentario, como son a saúde, a
calidade de vida, a nutrición, as novas
tecnoloxías, o benestar, etc.

Na terceira parte, constituída
por catro traballos, analízase un aspec-
to moi importante para o desenvolve-
mento e mellora deste tipo de progra-
mas universitarios: o da avaliación dos
propios programas, establecendo os
diversos aspectos que deben examinar-
se, así como os obxectivos que cómpre
perseguir ao realizar estas avaliacións.

Como non podería ser menos,
sobre todo sendo produto dun congreso
internacional, o libro remata coa IV
parte, que en realidade son as conclu-
sións, en inglés e en castelán, ás que se
chegou ao final do simposio nas dife-
rentes mesas e seccións de traballos que
se desenvolveron entre os días 7 e 9 de
maio de 2003 en Palma de Mallorca.

Finalmente, hai que comentar
que este libro pode ser de gran interese
para todas aquelas persoas que están a
desenvolver este tipo de programas
universitarios, así como para os alum-
nos das facultades de Ciencias da Edu-
cación, en xeral, e das materias que tra-
tan sobre cuestións de xerontoloxía
educativa ou pedagóxica, en particular.
Permitiralles coñecer unha das expe-
riencias educativas con persoas maio-
res que está a ter un gran desenvolve-
mento e demanda social por parte
dunha poboación cada vez maior, en
número, ademais de poder informarse,
a través dos diferentes traballos que
aparecen no libro, cómo programas de
tipo educativo e formativo poden servir
para acadar mellores cotas de calidade
de vida nas persoas maiores, aumentan-
do as súas relacións persoais e a súa
participación social; en definitiva, ocu-
pando o seu tempo de ocio, facendo
que sigan como cidadáns activos e par-
ticipativos, tanto na súa comunidade
particular como, en xeral, na sociedade.

Antonio Rodríguez Martínez
Universidade de Santiago de Compostela






