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ACTIVIDADE: FILME SUFRAGISTAS (2015) 

Antes de comezar... 

A finais do século XIX desenvolvéronse en Europa importantes cambios 

políticos, económicos e sociais, foi a chamada “Segunda Revolución Industrial”. 

Todo este desenvolvemento veu acompañado dunha aceleración do movemento 

feminista, sobre todo naqueles países onde estes cambios eran máis 

importantes, é dicir, Gran Bretaña e Francia. 

En Gran Bretaña, por exemplo, a 

comezos do século XX o 70,8% das 

mulleres solteiras, entre 20 e 45 anos, 

tiñan un traballo remunerado. 

Comezaban a verse algunhas mulleres 

que non querían o matrimonio como 

opción de vida e económica. 

Outro elemento clave foi a 

incorporación da muller ao traballo 

durante a Primeira Guerra Mundial 

(1914-1919) como man de obra en 

industrias e coa finalidade de substituír aos homes que se atopaban na fronte. 

Este é o marco no que comeza o movemento feminista. Os seus principais 

obxectivos eran: dereito a voto, mellora da educación, capacitación profesional 

e a apertura de novos horizontes laborais e equiparación de sexos na familia, 

sobre todo. 

O gran cambio veu na gran mobilización colectiva que soubo dirixir o movemento 

sufraxista en determinados países, o que supuxo un efecto contaxio. 

Esta é a historia de ditos inicios. 
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Actividades 

a. Pensas que o que pedía o movemento 

feminista era “unha barbaridade”? 

b. Por que cres que as mulleres non podían 

votar? 

c. Por que moitas mulleres pensaban e pensan 

que “o matrimonio é unha opción de vida e 

económica”? Escribe polo menos tres razóns 

para rebatir dita afirmación. 

 

 

¿E en España? Clara Campoamor 

En 1931 un feito excepcional producíase na sociedade 

española: a muller, por primeira vez na historia, tiña 

dereito ao voto. Un voto que debemos en gran medida a 

unha madrileña nada en 1888 chamada Clara 

Campoamor Rodríguez, que, como toda muller adiantada 

ao seu tempo, sufriu o rexeitamento non só dos homes, 

senón de moitas mulleres, na súa loita polo sufraxio 

universal. 

Tras a instauración da II República formou parte da 

Comisión Constitucional de 21 deputados e desde aí loitou polos dereitos das 

mulleres e sobre todo polo seu dereito ao voto. Enfrontouse á incomprensión da 

maioría dos políticos, xa que por distintos motivos temíase o cambio que podería 

producirse coa incorporación do voto feminino nas furnas. 

Viuse obrigada a exiliarse de España pola Guerra Civil, nunca regresou do exilio. 

Viviu en diferentes países, e continuou traballando e escribindo, ata a súa morte 

en 1972. Hoxe en día empeza a ser recoñecida pola súa gran aportación á vida 

política e á democracia española. 

Trala chegada da ditadura de Franco, todos os dereitos adquiridos polas 

mulleres desapareceron. A 

“buena mujer del régimen” era 

esposa e nai perfecta, estando 

en todo momento a disposición 

do seu marido. O ideal feminino 

era a subordinación, obediencia 

e sacrificio.  Loxicamente, os 

movementos feministas 

quedaron suprimidos ao 

considerarse antinatural. 
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O filme 

“Sufragistas” (Sarah Gravon, 2015), desenvólvese en Londres en 1912. 

Emmeline Pankhurst, líder do Movemento Feminista, realiza unha Campaña 

Nacional de desobediencia civil. 

“As mulleres non teñen o equilibrio mental para emitir un xuízo político” 

“Se se lles concedera o voto, quererían ser parlamentarias, ministras ou xuízas” 

Estas dúas afirmacións saen ao principio do filme, ¿cres que as mulleres deberían 

secundar a desobediencia civil que promulgaba Emmeline Pankhurst? 

A primeira petición de voto para as mulleres foi presentada ao Parlamento 

Británico en agosto de 1832, pero o movemento sufraxista en Inglaterra 

organízase en 1851 e utilizando procedementos democráticos tardan case 

corenta anos en conseguir os seus obxectivos. 

A partir de 1903, cansadas de promesas incumpridas, 

pasaron á loita directa. Interrompían discursos políticos, 

sabotaban mobiliario urbano e incluso realizaron actos 

terroristas contra edificios públicos. 

A policía detíñaas e encarcerábanas pero non eran 

consideradas presas políticas. Realizaban folgas de fame e 

eran alimentadas á forza. Emmeline Pankhurst, presidenta 

de la National Union of Women Suffrage foi condenada a 

tres anos de traballos forzados, pero as sufraxistas lograron 

a súa liberación. 

Todas estas accións incluíronse na Primeira Onda do 

Feminismo.  

Cres que o feminismo tiña razón de existir? 

 

“As mulleres non teñen tranquilidade de temperamento ou o equilibrio da 

mente, para emitir un xuízo nos asuntos políticos”. 

“Se permitimos que as mulleres voten significará a perda da estrutura social. As 

mulleres están ben representadas polos seus pais, irmáns, esposos”. 

“Unha vez que se dea o voto, sería imposible deter isto. As mulleres entón 

esixirían o dereito de estar no Parlamento, ser Ministros de Gabinete, xuíces” 

Pronunciamentos de certos homes ante a loita das mulleres por exercer o 

dereito a voto. Londres, principios do século XX. 

 

Emmeline Pankhurst 
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Os dereitos das traballadoras de principios do século XX 

Na película podemos observar 

as condicións laborais das 

mulleres que traballaban na 

lavandería. 

Desde o movemento sufraxista, 

non só se pedía o dereito a voto 

senón tamén igualdade nas 

condicións de traballo e de 

salario. Como podes observar, 

empezábase a traballar desde moi curta idade, están explotadas laboralmente, 

cobrando un soldo mísero e con actos de abuso sexual por parte de xefes que 

se cren con dereito de facelo. 

Moitas mulleres loitaron pola equiparación dos dereitos laborais, entre elas Rosa 

de Luxemburgo e Flora Tristán. Moitas das que defendían estas ideas 

atopáronse co rexeitamento de homes que defendían os dereitos dos obreiros, 

pero non os das mulleres, ás que seguían considerando inferiores. 

Actividades: 

1.- Como eran as condicións laborais de Maud e Violet? 

2.- Cres que tiñan razóns para enfrontarse co xefe da lavandería?, cales? 

3.– Busca información sobre as condicións laborais das mulleres nesa época.  
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Maud Adams 

Maud traballa na 

lavandería desde 

pequena, está casada 

e ten un neno de 7 

anos. Cando ela era 

pequena, o xefe da 

lavandería abusou dela. Vive baixo o dominio de dous varóns: o seu xefe e o seu 

home. 

Por casualidade toma contacto co movemento sufraxista, e pouco a pouco vai 

tomando conciencia e participa nas súas reunións clandestinas e as súas 

accións. 

Actividades: 

1.- Como é a vida de Maud? 

2.- Por que cres que decide unirse ao movemento sufraxista? 

3.– O seu marido non entende a postura de Maud e utiliza como vinganza ao seu 

fillo, xa que nesa época as nais non exercían ningún dereito sobre eles. Déixalle 

felicitalo polo seu aniversario?, por que utiliza ao seu fillo contra Maud?, cres que 

o marido conseguiu o seu obxectivo? 

4.– Cando volve á súa casa, o home cóntalle que o neno foi  adoptado: “Non podo 

ocuparme del”, dille. “Déixamo a min” contéstalle Maud. NON.  

Que opinas da lei que defende que o pai poida realizar actos que afectan ao neno 

sen consentimento da nai? 

5.- Cal é o camiño que decide seguir Maud?, cres que é o axeitado? 

Propaganda antisufraxista de comezos do s.XX 
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Violet Miller 

Violet Miller é unha traballadora da mesma 

lavandería na que traballa Maud. Tras un 

conflito grave co seu xefe a causa da súa 

participación na loita sufraxista é despedida. 

Nai de varios fillos, esposa dun home 

maltratador, recibe malleiras do seu marido 

que rexeita calquera tipo de participación en 

calquera movemento feminista. Pese á súa 

oposición inicial, unha das súas fillas empeza 

a traballar na lavandería. 

É unha das mulleres que anima a Maud a unirse ao movemento sufraxista. 

Actividades: 

1.- Pensas que a Violet lle compensa seguir participando na loita?, cal pensas que 

é a razón? 

2.– O marido de Violet maltrátaa física e psicoloxicamente, pese a estar 

embarazada, pensas que era algo normalizado?, e na actualidade?, que papel 

tiveron as feministas na consecución dos dereitos? 

3.– Que tipo de loita defende Violet?, estás de acordo? 

 

Edith Ellyn 

Edith Ellyn é a antítese de Maud e de Violet. 

Ela é unha muller con estudos que dedicada á 

farmacia por negarlle o dereito a estudar 

Medicina e exercer de doutora, sobre todo para 

mulleres con poucos recursos económicos. 

A diferenza dos homes de Maud e Violet, o seu 

home Gerald apoia o movemento sufraxista, e 

pese ao medo que lle provoca que o tema se 

poida complicar, colabora coa loita sufraxista. 

Contesta: 

1.- Que papel cres que ten Gerald na loita sufraxista?, pensas que había moitos 

homes coma el? 

2.- Cal cres que é a causa de unir a mulleres de diferentes clases sociais nunha 

fronte común?, coñeces algún caso actual de mobilización social ante unha 

inxustiza? Escríbeo. 

3.– Elisabeth Blackwell foi a primeira muller que exerceu a medicina en Estados 

Unidos e no mundo. Busca a súa biografía e escribe a data de nacemento de 

Elisabeth, que disciplina exercía, que episodios da súa vida foron importantes. 
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“Os homes fan o código moral e esperan que as mulleres o acepten. Eles 

decidiron que é totalmente correcto e apropiado para os homes loitar polas 

súas liberdades e os seus dereitos, pero non é correcto e apropiado para as 

mulleres que loitan polo mesmo”. (Emmeline Pankhurst) 

 

Emmeline Pankhurst 

Foi unha das persoas máis importantes do sufraxismo 

británico. Grazas a ela e moitas outras logrouse que o 

Parlamento aprobara o sufraxio das mulleres en 1928. 

O camiño para conseguilo non foi fácil, foi detida varias 

veces, pero foi grazas a ela e a outras mulleres sufraxistas, 

que se conseguiu o dereito a voto das mulleres inglesas en 

1928.  

Na súa casa existía igualdade entre os seus irmáns e 

irmás, e os pais de Emmeline eran grandes defensores do 

sufraxio das mulleres e da abolición da escravitude, de feito 

Emmeline a primeira vez que acudiu a un acto polo dereito ao voto foi aos 14 anos con 

súa nai. 

Contesta: 

1.- Por que as mulleres intentan esconder a 

Emmeline da policía? 

2.- Que quere dicir a frase “Sede belixerantes, 

desafiemos ao Goberno”? 

3.- Como se toma nun principio o Goberno ao 

movemento sufraxista?, cando se empezan a 

preocupar? 
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Emily Wilding Davison 

Ata o derby de Epsom trasladouse 

Emily, unha muller disposta a todo 

para facer oír a voz das sufraxistas. 

Sabía que os medios de comunicación 

eran necesarios para facer visible as 

súas reivindicacións. Nun momento 

determinado, Emily lanzouse a un 

cabalo da carreira, o que lle ocasionou 

a morte. Levaba consigo a bandeira das sufraxistas. 

Seis días despois celebrouse en Londres un funeral multitudinario que atraeu a unha 

gran multitude, sobre todo sufraxistas, que acompañaron o féretro ata a estación do tren 

que o trasladaría a Morpeth, onde foi enterrada baixo unha lápida na que poñía "Feitos, 

non palabras". 

Contesta: 

1.- Por que elixen o derby para defender os seus dereitos? 

2.- Que fai Emily?, de quen era o cabalo? 

3.- Que supuxo a morte de Emily? 

 

Maggie e Maud 

Maggie é a filla de Violet, entra a traballar na lavandería moi nova. Ao final da película, 

Maud corre á lavandería coa intención de rescatar á nena. 

Por que e para que o fai? 

Pensas que na actualidade ocorren casos similares? Intenta buscar algún caso. 

 

E hoxe... 

A loita das sufraxistas foi un primeiro e gran paso para a consecución da igualdade de 

dereitos entre homes e mulleres. Na actualidade, existen aínda diferenzas entre as 

condicións e expectativas de vida de homes e mulleres(diferentes salarios ante 

igualdade de traballos, poucos postos directivos, dobre esixencia ás mulleres…). 

¿Sabías que...? 

Existen dez países no mundo nos que as mulleres non podemos votar ou o voto 

está restrinxido: Brunei, Líbano (só votan as mulleres con estudos), Emiratos 

Árabes Unidos... 

Busca os dez países nos que ser muller “non é unha boa idea” e escribe a 

razón. 


