
Obradoiro Fotografía, xénero e uso de redes sociais 
[memoria] 

[Grao de Educación social. Facultade de Ciencias da Educación] 

Data e lugar de celebración: 

25, 26 e 27 de outubro, de 16:30 a 17:30 no Salón de Graos da Facultade de Ciencias da 
Educación 

Impartido por:  Charo Lopes, xornalista e titulada superior en fotografía artística 

Número de asistentes: 9 persoas da comunidade universitaria: alumnado, PAS e PDI. A 
procedencia do alumnado foi do Grao de educación social de diferentes cursos. 

O obradoiro foi realizado en tres sesións: 

 1ª sesión: Comezou coa presentación da persoa que impartiu o curso. Charo Lopes iniciou a 
súa intervención cunha posta en común das bases do traballo conxunto, contextualizando o 
uso da tecnoloxía nun mundo desigual. Neste senso, propuxo unha reflexión arredor de tres 
preguntas: Quen facemos fotos? Que fotos facemos? Como? Para que? Para quen? Amosou 
unha serie de exemplos para debatermos en común. Iniciounos nas técnicas básicas de 
fotografía, para adquirirnos os coñecemento esenciais e necesarios para a realización dunha 
auto(re)presentación da persoa nas redes sociais dixitais, un selfie.  Estes aspectos inclúen 
iluminación, encadre, angulación, fondos e expresión corporal. 

 

Charo Lopes no comezo do obradoiro [imaxe tirada por Mar Rodríguez Romero] 



2ª sesión: Foi a sesión máis proactiva, nela debíamos construír unha serie de selfies e 
reflexionar sobre eles posteriormente.  Esta reflexión crítica xiraba arredor d a construción do 
gusto e os capitais corporais e eróticos. As nosas representacións variarían ao termos en conta 
as tres preguntas inicias, en concreto partimos das cuestións “para quen?” e “para que?”. Así 
construímos 3 auto(re)presentacións diferentes: a que lle enviaríamos a unha persoa da 
familia (a nosa nai, por exemplo), a que faríamos coa intención de saír ben, co foco no aspecto 
máis físico e unha última onde nos sentísemos poderosas. Foi un xogo divertido, onde, cuns 
exercicios previos para botarmos fóra toda posíbel inhibición, nos achegamos ás nosas 
fortalezas e debilidades imaxéticas, así como a aqueles prexuízos procedentes da construción 
sistémica patriarcal.   

 

Sesión práctica [imaxe tirada por Mar Rodríguez Romero] 

3ª sesión: Realizamos unha avaliación e posta en común, poñendo énfase nos riscos da 
difusión de imaxes en internet en relación á intimidade e perda de control sobre a propia 
imaxe. Igualmente traballamos arredor das diferencias que poida haber (de existiren) entre 
selfie e retrato. A comunicadora amosounos varios exemplos moi interesantes de fotógrafas 
que traballan con perspectiva crítica e de xénero, cunha aproximación á súa obra. 
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