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Portada dun dos libros dedicados ao feminismos dispoñibles na para abordar este tema.

 Elexímolo para buscar inspiración e reflexionar sobre a imaxe de homes e mulleres en certas situacións.

Feminismo ilustrado explica ata onde chega realmente o patriarcado con exemplos do día a día, e
aclárache conceptos da loita feminista, desmonta falsas argumentacións en contra e invítate a 
detectar machismos de todos os tamaños e a mantente a salvo deles. Todo isto acompañado de
explicativas ilustracións e de moito, moito humor.  Reseña de “soybibliotecario” Cita 1 (ver ao 
final do traballo)

Cosificación (páxina 71-82)
Converter alguén nunha cousa. A cosificación das mulleres consiste en consideralas non como unha
persoa,  senón como un obxecto de desexo e contemplación. É dicir,  máis un adorno que unha
persoa. Tamén consiste en empregar as mulleres como reclamo, como obxecto de consumo, pero
nunca como un suxeito coa súa propia identidade.

Situación 1:
Quen non lembra a imaxe do piloto con dúas rapazas exuberantes ao seu lado? Isto pasa tamén 
noutros eventos deportivos como boxeo, golf, ciclismo, Fórmula 1…

 Dirás “ Ben, é un traballo como outro calquera, moita xente está obrigada a ir con uniforme” NON,
NON É UN TRABALLO CALQUERA. É UN TRABALLO ONDE SE COSIFICA AS 
MULLERES. POR QUE? PORQUE SE FOSE UN TRABALLO CALQUERA:

1. HABERÍA MULLERES DE DIFERENTES IDADES E FÍSICOS.
2.NON SERÍA UN REQUISITO ENSINAR ESCOTE, EMBIGO, E PERNAS.
3. NON EXISIRÍAN BICAR O GAÑADOR, DEIXAR QUE TE MOLLEN CON CHAMPAÑA 
OU POSAR DE FORMA SUXERENTE

0. HABERÍA TANTO HOMES COMO MULLERES FACENDO ESTE TRABALLO. 

(Esta última é colleita propia)
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E por se andamos mal de memoria...

Ciclismo: A principal carreira ciclista a nivel mundial, O Tour

O colombiano Egan Bernal, do equipo Ineos, tras coroarse campión do Tour de Francia 2019, o 28
de xullo dese ano en París. © Stephane Mantey/L'Equipe/Pool via Reuters 

En 2020 o Tour de Francia cambiou a tradición e xa nesa edición POR PRIMEIRA VEZ hai un
home e unha muller acompañando o gañador, como pode verse na imaxe superior.

Aproveitamos para buscar grandes carreiras ciclistas femininas e , na actualidade, só o Giro de Italia
ten unha versión para mulleres ciclistas...e no podio coa gañadora, si, aparecen modelos femininas!!

 

     Foto: Getty images 
      Giro Rosa 2019



8M  Materiais didácticos

Fórmula 1:

Hamilton no podio do GP de China na imaxe superior, do ano 2015, e na inferior no mesmo podio,
de 2019. A imaxe de abril de 2015 provocou unha morea de críticas 

En marzo de 2018 tomouse a decisión de eliminar a presenza feminina na grella de saída da fórmula
1.  Os organizadores  dixeron “Cremos  que ese  costume está  en  desacordo coas  normas sociais
actuais.” 

Reflexiona:
- Cres que a revisión do papel da muller esta provocando cambios na sociedade?
- Cres que estes cambios se están acelerando?  Cal pode ser o motivo?
- Que significa a expresión muller floreiro? Poderíamos empregala nalgunha das imaxes previas?
Por que?

Azafatas da Fórmula 1 nunha foto de arquivo. 
Hoch Zwei Corbis via Getty Images .
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Observa as seguintes imaxes. Son de dous anos consecutivos da celebración do Tour Down Under
en Australia. Reflexiona:

a) Como é o físico das mulleres na primeira imaxe? Cal é o seu papel? 
b) Hai canto tempo cres se decidiu eliminar os bicos ao gañador neste Tour? Hai 15
anos, hai 10 anos, hai menos de 5 anos?
c) Estas de acordo coa decisión adoptada pola organización da carreira?

d) Ese mesmo ano na volta ciclista a Valencia no podio acompañando o gañador do
premio había tanto mulleres como homes. Na imaxe inferior podes ver un azafato
no momento da entrega de premios. Que che parece esta idea? Que significaba
Cosificación? Segues a pensar o mesmo?

Greg Van Avermaet se prepara para recibir el jersey amarillo del azafato (Manuel Bruque/EFE). 

e)  Hai  outras  alternativas  a  acompañar  aos  gañadores?  Si,  nalgúns  casos
propuxéronse nenos e nenas escollidos ao azar,  noutros casos a deportistas dos
mesmos deportes, pero de categorías xuvenís, e incluso, a antigos deportitas xa
retirados, patrocinadores….Que pensas ti? Mellor so ou acompañado? Explica a túa
resposta.
b) Bota contas (No ano 2017)



8M  Materiais didácticos

Cita 1. https://soybibliotecario.blogspot.com/2018/10/feminismo-ilustrado-maria-murnau-
helen.sotillo.html

Fotos e datos de deportes:
https://www.france24.com/es/20200820-tour-de-francia-igualdad-genero-podios-sexismo

https://www.diariodenavarra.es/multimedia/galerias-imagenes/deportes/ciclismo/2020/09/20/ultima-
etapa-entrega-premios-del-tour-francia-2020.html

https://www.zikloland.com/giro-rosa-gratis-gracias-trek-voxwomen/

https://www.diariomotor.com/competicion/breve/el-agridulce-romance-de-lewis-hamilton-y-el-
gran-premio-de-china/

https://soymotor.com/noticias/mercedes-en-el-gp-de-china-f1-2019-domingo-962825

https://www.marca.com/ciclismo/2017/01/17/587deb0b22601d33448b4592.html

https://blogs.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/a-rueda/2017-02-03/vuelta-comunidad-
valenciana-azafatos-tour-down-under-australia-modelos-podio-machismo_1326291/

https://www.marca.com/ciclismo/2017/01/17/587deb0b22601d33448b4592.html
https://soymotor.com/noticias/mercedes-en-el-gp-de-china-f1-2019-domingo-962825
https://www.diariomotor.com/competicion/breve/el-agridulce-romance-de-lewis-hamilton-y-el-gran-premio-de-china/
https://www.diariomotor.com/competicion/breve/el-agridulce-romance-de-lewis-hamilton-y-el-gran-premio-de-china/
https://www.zikloland.com/giro-rosa-gratis-gracias-trek-voxwomen/
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/galerias-imagenes/deportes/ciclismo/2020/09/20/ultima-etapa-entrega-premios-del-tour-francia-2020.html
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/galerias-imagenes/deportes/ciclismo/2020/09/20/ultima-etapa-entrega-premios-del-tour-francia-2020.html
https://www.france24.com/es/20200820-tour-de-francia-igualdad-genero-podios-sexismo
https://soybibliotecario.blogspot.com/2018/10/feminismo-ilustrado-maria-murnau-helen.sotillo.html
https://soybibliotecario.blogspot.com/2018/10/feminismo-ilustrado-maria-murnau-helen.sotillo.html
https://blogs.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/a-rueda/2017-02-03/vuelta-comunidad-valenciana-azafatos-tour-down-under-australia-modelos-podio-machismo_1326291/
https://blogs.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/a-rueda/2017-02-03/vuelta-comunidad-valenciana-azafatos-tour-down-under-australia-modelos-podio-machismo_1326291/
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Situación 2: Publicidade e mulleres.

[...]Sen dúbida a publicidade é un gran enimigo das mulleres. O seu impacto na nosa imaxe é brutal.
Empéñanse en desfacer o corpo das mulleres , mostrando só a boca, ou o cú ou as pernas. Hai tamén
unha tendencia a polas tiradas polo chan, en posturas rarísimas, con aspecto fráxil e violentado. Isto
non transmite a imaxe de firmeza e seguridade que si se representa nos posados masculinos.

“Hai revistas que mostran o corpo nú das mulleres, non obstante, critícase que se exhiban espidas 
voluntariamente en actos de protesta. Incluso hai quen ve obsceno que unha nai aleitee ao seu bebé 
en público, pero parécenos natural que na TV haxa presentadoras semiespidas. Hai unha clara dobre
moral con iso.

Feminista ilustrada nas redes:

https://feministailustrada.com/
https://www.instagram.com/feministailustrada
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Situación 3: Canon estético

O Culto ao corpo é algo moi extendido na nosa sociedade, pero cébase especialmente coas mulleres.
Para elas, o culto ao corpo é unha odisea, unha fiscalización continua, dos pés a cabeza.
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Actividades propostas:
1. Traducir ao galego os diálogos das viñetas anteriores. Inventar diálogos alternativos que 
expliquen situacións que se poden dar no día a día. (Lingua galega)

2. Pódese facer a tradución a outras linguas (Portugués, francés ou inglés)

2. Substituir,  empregando un editor de imaxes, o texto orixinal polo texto traducido  (TICs).

3. Buscamos anuncios publicitarios que incluíran imaxes de homes e mulleres empregando revistas 
e xornais aos que tivemos acceso (Ver ao final as fontes consultadas) e buscamos na rede algunhas 
desas imaxes, que se inclúen a continuación, para analizalas. Que planos están a empregar? 

Anuncios atopados de perfumes (Cosmopolitan):

4. Preguntas:
- Hai cosificación no anuncio de colonia 
feminina? E na colonia masculina?

- Como é a postura do home e da muller?

- Como describirías a muller elexida? E ao 
home elexido? 
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Anuncios atopados de banca (Retina e XL semanal:

   

    

Anuncios atopados de de telecomunicacións (Retina ):

 Imaxe atopada nas redes ao buscar a versión masculina

Preguntas:
Que tipo de imaxe masculina e feminina se empregan no anuncio de banca? Son intercambiables? 
Transmiten a mesma mensaxe?
Que tipo de imaxe masculina e feminina  se empregan no anuncio de telecomunicación? Son 
intercambiables? 
Que están a facer os homes e mulleres dos anuncios de telecomunicación? Son idénticas accións?
Transmiten a mesma mensaxe?
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Outros anuncios atopados:

     

                                    Oferplan “La voz de Galicia”
Efectivo tratamento triple redutor corporal

          
Oferplan “La voz de Galicia”

     Cambio de correa de distribución

      

     

Oferplan “La voz de Galicia”
Limpeza facial con espátula con
 opción a rexuvenecemento facial

Reflexión: 
- A elección da imaxe masculina e feminina é equivalente?
- O tratamento Triple reducción corporal e a Limpeza facial teñen necesidade de ser aplicados nas 
modelos que aparencen nas imaxes? Que mensaxe subliminal se lle está a dicir as mulleres con eses
anuncios? (Ver canon estético)
- A pregunta que aparece na revista Muy interesante, a que público vai dirixida? E a imaxe? É 
neutro o uso desa imaxe?

As imaxes anteriores están tomadas da rede pero son os anuncios vistos nunha escolma de xornais e revistas consultadas na 
busca de material para analizar (Os recortes están na biblioteca):

Xornais: 
El País 18-2-21
La voz de Galicia 10-2-21;  21-2-21

Revistas:
Cosmopolitan Marzo de 2021
Muy Interesante Febreiro 2021
Retina Febreiro 2021
XL Semanal Números: 1729, 1731, 1733, 1737, 1738 e  1739 ( Correspóndense con decembro de 2020 e xaneiro e febreiro de 2021)

Oferplan “La voz de Galicia”
1 ou 2 masaxes hidratantes ou alivia 
tensións musculares.

 Anuncio de autopromoción
Muy Interesante
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E chegamos a estas outras xoias de anuncios cando faciamos a busca anterior: Os peores e máis 
machistas anuncios do ano elexidos por Facua.

                                                                                       Elexido polos consumidores en 2016 

Elexido polos consumidores como o peor anuncio de 2020

Analiza os aspectos machistas que se poden relacionar coa publicidade e a mensaxe e o canon 
estético. 

Fontes:

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=11330
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=15461

            IDEAS PARA O FUTURO
   A mirada crítica: o paso fundamental

   Non podemos cambiar un comportamento se non somos capaces de velo antes.
   Unha vez que poñas os lentes violetas, xa non hai volta atrás.

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=11330
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=15461

	[...]Sen dúbida a publicidade é un gran enimigo das mulleres. O seu impacto na nosa imaxe é brutal. Empéñanse en desfacer o corpo das mulleres , mostrando só a boca, ou o cú ou as pernas. Hai tamén unha tendencia a polas tiradas polo chan, en posturas rarísimas, con aspecto fráxil e violentado. Isto non transmite a imaxe de firmeza e seguridade que si se representa nos posados masculinos.

