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Observando e 
analizando

actividades para o alumnado
Responde as seguintes preguntas con textos completos e coherentes, i.e., que teñan 
sentido por si e non sexa preciso ler o enunciado da pregunta para os entendermos.

secuencia 31

secuencia 76

1. Fai unha compilación das virtudes que don To-
más acha na Condesa. Pon a carón delas as que 
salienta Arturo.

2. As virtudes que don Tomás acha na Condesa, 
¿eran, na altura, caracteristicamente femininas?

3. Cal desas virtudes de dona Emilia non ten don 
Gaspar, á luz da secuencia?

4. Por que cres que don Tomás admira a Conde-
sa?

5. É a admiración de don Tomás produto dunha 
posición feminista, i.e., dunha ollada crítica a res-
pecto dos estereotipos de xénero?

6. Segundo a maneira de pensar e sentir do li-
breiro, ¿que debe facer unha “boa filla”? Por que 
di a Condesa de Mariana, a filla do libreiro, que 
“traballo lle custou á pobre demostrarlle [ao pai] 
que por ser estudosa non deixaba de ser unha boa 
filla”? ¿A demostración tivo éxito?

secuencia 40
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Desenvolvendo e 
construíndo

7. A profesión de Mariana, ¿confirmaba os estereotipos de xénero (“femininos”) no S. XIX? 
Na túa resposta, ten presente o que aprendiches no bloque 2 desta unidade. Que diferenza 
hai, nese punto, entre os estereotipos femininos do S. XIX e os da actualidade?

8. Procura exemplos que demostren a vixencia actual da frase que pronuncia a Condesa: 
“Demasiada esixencia coas mulleres e moi pouca cos homes!”

9. Define os trazos característicos do estereotipo home “efeminado”/muller “machorra”.

10. No S. XIX discutíase se era posíbel a amizade entre homes e mulleres, como a que teñen 
Estrada e a Condesa no filme. Que experiencias tes ou coñeces sobre iso? Que opinas? Por 
que?

11. Os estereotipos de xénero, alén de dualistas (pasiva/activo, etc.) están tamén xerarqui-
zados: na nosa sociedade consideramos que é mellor ser activo que pasivo, forte que débil, 
obxectivo que subxectivo, etc. O lado alegadamente “masculino” do par é máis valorado. 
Organiza os seguintes termos en pares duais, pondo nunha columna os que corresponden á 
construción convencional do xénero masculino e na outra os tradicionalmente asociados á 
feminidade:

masculino  
home  
superior 
activo 
forte
razón 
alma  
intelixíbel 
firme  
independente  
público 
humano 
cultura  
obxectivo 

 corpo 
 privado

maleábel
subxectivo

 non humano
  natureza
 feminina

 dependente 
 inferior
 sensíbel
  muller
  pasivo

 emoción
  débil

[Inclúese a solución na fin da páxina seguinte]
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secuencia 75

[Solución para o profesorado: home/muller, masc./fem., superior/inferior, activo/pasivo, forte/débil, 
razón/emoción, alma/corpo, intelixíbel/sensíbel, firme/maleábel, independente/dependente, público/
privado, humano/non humano, cultura/natureza, obxectivo/subxectivo.]

12. Nas túas actitudes a respecto de mulleres e de homes e nos teus comportamentos de xénero, 
¿ten máis influencia a educación formal (a que recibes nun centro de ensino) ou a educación 
informal (a que te vai impregnando na túa vida cotiá)? Por que?

13. ¿Nácese “home” ou chégase a ser “home”? Xustifica a resposta.

14. En que sentido os estereotipos de xénero prexudican tamén os homes?

secuencia 60 secuencia 60
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Explica o concepto de xénero e a súa diferenza co sexo.

Indica os trazos máis característicos dos estereotipos de xénero.

Explica a forma en que se reproducen os estereotipos de xénero.

Carme Castelao Mexuto

Xulia Santiso, conservadora da Casa-Museo “Emilia Pardo Bazán”
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