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¿Como rematar coa violencia de xénero? Esta é, talvez, unha das preguntas repetidas con maior insistencia
diante deste fenómeno que vulnera os elementais dereitos humanos. A contestación sempre ten diferentes
niveis. Un dos máis importantes sitúase na efectivización dunha educación non sexista que valore por igual
o feminino e o masculino.
A educación é o verdadeiro investimento en prevención, e as aulas son un espazo privilexiado para efectivi-
zar o principio de igualdade e rachar cos tópicos sobre a violencia contra as mulleres. Necesitamos que o
ensino contribúa a que mozos e mozas sexan máis conscientes dos procesos de construción social das súas
identidades sexuais e, xa que logo, cuestionen a propia asignación de roles que sostén o intento de domina-
ción masculina.
A tarefa non é sinxela e necesita do acompañamento das demais instancias de socialización. A prevención
non pode recaer só dunha banda, todos os actores sociais están implicados na tarefa de desmontar precon-
ceptos e falsas crenzas para volver a tecer a rede social das relacións entre os xéneros.
A Lei 11/2007, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero aposta decididamen-
te pola prevención, dedicándolle o capítulo III do título I ás medidas no ámbito educativo. Entre estas des-
taca o desenvolvemento e difusión de “proxectos e materiais didácticos actualizados, dirixidos a todos os
niveis educativos, que conteñen pautas de conduta que transmitan valores de respecto e igualdade, de xeito
que favoreza a prevención de actitudes e situacións violentas”. 
Este texto que agora ve a luz, logo dun esforzo de redacción e aplicación nas aulas de ESO e bacharelato, con-
tribúe a ese esforzo colectivo por educar para a igualdade e a non violencia.

Carme Adán
Secretaria xeral da Igualdade
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A gravidade, vixencia e relevancia social da violencia de xénero foi o que motivou  a elaboración deste mate-
rial, que pretende fornecer ao profesorado e ao alumnado, mozas e mozos, dunha pequena axuda para refle-
xionar sobre este tema co obxectivo de comprender, sensibilizar e procurar evitar na mocidade este proble-
ma.
A violencia de xénero deixou de ser, nos últimos anos, un problema privado, de parella para pasar a se con-
siderar un problema social, algo ante o que non é xustificábel unha morna preocupación senón que é un
alarmante fenómeno, cada vez máis visíbel, que se dá en todas as franxas de idade, en todos os grupos
sociais, económicos, relixiosos e culturais e que precisa da implicación de toda a comunidade para corrixilo
e erradicalo.
A sociedade en xeral e, en especial, as familias e a escola deben loitar contra a violencia de xénero. Por iso é
necesario educar os rapaces e rapazas para evitar, previr as actitudes e condutas que desembocan neste tipo
de violencia, tanto pola banda dos futuros homes e potenciais maltratadores como pola banda das nenas,
vítimas en potencia desas agresións.
Para iso cómpre estudar o fenómeno da violencia de xénero en todas as súas modalidades e, para compren-
delo, é imprescindíbel desenmascar toda a ideoloxía androcéntrica e sexista que está na base da violencia
contra a muller, recoñecer e eliminar os prexuízos relativos ao xénero e, asemade, educar na igualdade e no
respecto ás diferenzas de xénero e de calquera outra calidade. 
É preciso analizar con rigor todos os sutís mecanismos de opresión e dominio que vai utilizando o home e
que lle permiten ir creando unha relación de dependencia da vítima con respecto a el a medida que vai
minando a súa autoestima e confianza en si mesma, o que permitirá intensificar o grao de maltrato, que pasa
do psicolóxico ao físico e que pode aumentar en brutalidade e mesmo chegar á propia morte da muller.
Estas estratexias masculinas de dominación na parella han de ser minuciosamente analizadas para erradi-
calas nos rapaces e alertar as rapazas ante os seus primeiros indicios. De igual forma ha de fomentarse o des-
envolvemento dunha actitude igualitaria nas relacións de parella, fuxindo dos tópicos de xénero.
É, pois,  moi importante acabar cos roles e estereotipos de xénero que aprendemos culturalmente, pois así
eliminaríanse as desigualdades, discriminacións e abusos e produciríase un reparto máis equitativo de poder
entre ambos sexos. Só desta maneira se pode previr a violencia de xénero, facendo asemade que o ensino
cumpra o seu obrigado papel crítico e emancipador.

Sonia Soto
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PARA COMEZAR

–Quen es ti? Trata de describirte en cinco liñas nunha
folla sen poñer o teu nome. Utiliza adxectivos con /
naqueles casos nos que se delata se es muller ou
home (ex.: sincero/a, romántico/a, etc.). A continua-
ción intercámbianse as follas anónimas e cada per-

soa tenta adiviñar se está perante a descrición dun
rapaz ou dunha rapaza, xustificando a súa escolla.
–En que consiste para ti ser home?, e ser muller?
–Para os rapaces, completa a frase “se fose unha
rapaza…”. Para as rapazas, completa a frase “se fose
un rapaz…”. Segundo o que puxeches, analiza a
valoración e concepción da masculinidade e da
feminidade que tes.

Todas as persoas nacen cun sexo determinado, é
dicir, nacemos sendo mulleres ou homes. En fun-
ción diso, somos tratados de xeito distinto na socie-
dade e, á súa vez, a sociedade espera que actuemos
de forma diferente segundo sexamos mulleres ou
homes, isto é, que teñamos condutas femininas ou
masculinas. Eses comportamentos que se conside-
ran propios de  cada sexo dependen da cultura, ou
sexa, que os adquirimos ou aprendemos da nosa
sociedade, non nacemos con eles.  Isto fai preciso
diferenciar os conceptos de sexo e xénero.
O sexo é a determinación biolóxica que ten cada
persoa segundo sexa home ou muller. É dicir, fai
referencia exclusivamente ás diferenzas biolóxicas
que se dan entre homes e mulleres.
O xénero  fai referencia aos comportamentos e ás
características sociais, culturais e psicolóxicas que
cada sociedade asigna a cada un dos sexos. O xénero

masculino e feminimo teñen, pois, unha grande
influencia na nosa vida xa que condicionan o noso
comportamento, as nosas ideas e vivencias segundo
sexamos homes ou mulleres, ao adxudicarnos uns
roles e estereotipos. 
O rol é o papel que unha persoa representa nos dife-
rentes espazos da súa vida (rol de fillo, rol de alum-
na...), e o rol de xénero é o conxunto de tarefas e
funcións asignadas a unha persoa atendendo ao seu
sexo. Por exemplo, o rol feminino tradicional estabe-
lece que a muller sexa unha boa nai e esposa, coida-
dora dos demais, que faga o traballo doméstico, que
non compita polo poder ou por impoñer a súa opi-
nión. En definitiva, á muller correspóndelle o espazo
privado. En cambio, o rol masculino tradicional
estabelece como normal que o home sexa o encar-
gado de proporcionar sustento económico á familia,
que sexa competitivo e dominante, que loite agresi-

I. SEXO E XÉNERO
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–Explica a frase de Simone de Beauvoir “A muller
non nace senón que se fai”.

–Segundo os estereotipos de xénero que nos ten
transmitido a nosa sociedade, cales dos seguintes
serían femininos e cales masculinos?:

Tenaz, obediente, dócil, rebelde, valente, alegre,
serio/a, afectuoso/a, dependente, independente,
forte, débil, choromicas, abnegado/a, frívolo/a,
delicado/a.

–Destas características, cales están máis valoradas
na nosa sociedade?

–Das mulleres que ti coñeces, que proporción
desempeña os roles femininos tradicionais? E dos
homes que coñeces, que proporción desempeña
os roles masculinos tradicionais?

vamente polo que considere oportuno, que teña ini-
ciativa e capacidade de liderado, que participe en
aventuras e guerras, etc. A el correspóndelle o espa-
zo público.
Os estereotipos de xénero son as crenzas e xuízos
que unha sociedade impón sobre as características e
roles típicos que homes e mulleres temos que des-
envolver. Estes estereotipos fan que se teñan certas
expectativas fronte a varóns e mulleres en canto ao

seu comportamento, xa que se agarda que se amol-
den a estas etiquetas. Por exemplo, o estereotipo
feminino debuxa a muller como tenra, submisa,
sensíbel, pasiva, condescendente, necesitada da
protección, comprensiva, insegura, etc. Mentres que
o estereotipo masculino presenta o home como vio-
lento, con autoridade, racional, activo, seguro, deci-
dido, triunfador, agresivo, etc.

ACTIVIDADES

Xaquín Marín.



CONVERSA DE HOMES

Como sempre, aquela noite os catro matrimonios
dividíronse: as mulleres acabaron quedando na
sala e os homes foron sentar no balcón. Mentres
escoitaban a animación das mulleres polas voces
que se mesturaban coas risas, acabaron por caer
nun silencio soporífero.
–Moito falan –suspirou un deles por fin.
–E todas ao mesmo tempo –engadiu outro.
–Temas non lles faltan.
–Os nenos, os vestidos, os réximes para adelgazar…
–Cando non falan doutras mulleres –retrucou o pri-
meiro.
–Ou doutros homes, por que non?
–Iso lonxe de nós.
–Nós, polo menos, temos cousas máis serias de que
falar.
–A que lle chamas cousas máis serias?
–A todo. As noticias do día, a política, esas cousas.
–Ou do fútbol.
–Que non deixa de ser tamén un tema serio.
–Polo menos máis interesante.
–Elas só falan de trivialidades.
–Levan horas falando de peiteados.
–Imaxina que nos poñemos nós a falar da barba,
por exemplo.
–Non tiñamos nin para dous minutos: todos os
homes se afeitan e punto.
–Menos eu –protestou o único barbudo do grupo.
–E mais eu –dixo outro-. A min aféitame o barbeiro.

–Todos os días?
–Todos.
Os demais estrañáronse:
–E logo?
–Teño a pel moi sensíbel. Sempre acabo cortándo-
me todo.
–Xa probaches coa máquina eléctrica?
–Diso nada! O que ten que probar é unha desas de
usar e tirar, unha marabilla!
–Eu tamén vos tiña ese problema de me cortar.
Agora xa non o teño. Depende da hora en que te
afeites: canto máis cedo mellor.
–A de usar e tirar é suaviña, podes usala unhas can-
tas veces e despois tiras con ela.
–Ai, si! Esquéceste de mercar outra e xa non tes con
que facer a barba.
–A min xa me pasou iso: tiven que coller a que usa
a miña muller para as pernas.
O barbudo tamén tiña algo que engadir:
–Non pensedes que o meu problema xa está resol-
to só porque teño barba. Dá máis traballo que ter
que afeitarse todos os días. Hai que recortar, reto-
car no pescozo, amañar coas tesoiras, unha leria. Se
a deixo, vólvese barba de profeta.
–Vouche dicir o que tes que facer –díxolle o da folla
de afeitar ao do barbeiro–. Primeiro mollas a cara
con auga ben quente e logo…
–O segredo está no xabón –interrompeu outro.
–O mellor segue sendo aquel antigo, en barra.
–Xa non se atopa por ningures.
–Hoxe hai só escuma de afeitar.

13

TEXTO
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Estas características atribuídas a cada sexo poden
modificarse, xa que, de feito, cambian dunhas cultu-
ras a outras ou dunhas épocas a outras. Son, pois,
unha construción social; non xorden en nós espon-
taneamente, senón que aprendemos a “ser home”
ou a “ser muller” a través dun intenso proceso, cha-
mado socialización, que consiste en ir asumindo
como propias as normas, actitudes, crenzas, valores
e comportamentos da nosa sociedade. A socializa-
ción comeza dende o momento do noso nacemento
co trato diferenciado que se dá a nenos e nenas e
vaise consolidando ao longo da nosa vida. Así, a tra-
vés dos xogos e xoguetes, contos, actividades, da lin-

guaxe mesma coa ocultación do feminino e a omni-
presenza masculina que todo o abrangue, etc.,
nenos e nenas van aprendendo a comportarse, pen-
sar e sentir segundo o papel que a sociedade espera
que interpreten.
Esta aprendizaxe implica unha serie de relacións e
sentimentos de aceptación ou rexeitamento por
parte dos adultos segundo se imite adecuadamente
ou non o modelo de xénero estabelecido previamen-
te. Por exemplo, un neno que insiste en xogar con
bonecas é tildado de marica ou nena, e, se a unha
nena lle gusta xogar ao fútbol, pasa por marimacho,
macholo ou pouco feminina.

–Calquera xabón serve con tal de que a folla de afei-
tar sexa nova.
–Eu gasto unha cada vez.
–Eu uso xabón de tocador e nin por esas…
Cada un falaba sen escoitar o que dicían os demais:
–Eu non boto loción nin talco, eses requintes.
–O segredo dunha barba ben afeitada vén sendo…
–Pois eu coido que as brochas, canto máis pequenas…
–Proba a pasar un día sen facer a barba e logo…
Todos entusiasmados, falaban ao mesmo tempo:
–A que si que era boa era aquela folla antiga, a
Valete.
–Todo está en saber pasala; unha vez para arriba,
outra para abaixo.
–Pola noite xa volveu saír e teño que afeitarme
outra vez.

–Para min o peor é cando empeza a proer.
–Eu se non me afeito todos os días, a miña muller
quéixase porque di que rasca.
No salón, as mulleres calaran e escoitaran fascinadas.

Fernando Sabino, Un cadelo menos e 29 historias
máis. Xerais, Vigo, 1996.

–Que estereotipos de xénero lles atribúen os homes
ás mulleres neste texto?

–Cal é a mensaxe que transmite sobre os estereoti-
pos de xénero segundo se vai desenvolvendo a
conversa dos homes?
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–Cales dos seguintes xoguetes che parece que se
dirixen a nenos e cales a nenas. Por que cres que é
así? Engade ti outros.
Xoguetes inspirados na vida militar e na guerra.
Xoguetes que imitan medios de transporte
Bonecas.
Electrodomésticos e obxectos de fogar como
vasoiras ou recolledores en miniatura.

Xoguetes de competición deportiva.
Xogos de aventura e acción.
Xoguetes para facer experimentacións.
Obxectos de toucador.
Xoguetes de imitación de instrumental de enfer-
maría.

–Hai algún xogo ao que che apetecese xogar pero
que non che deixasen polo teu sexo? Tes algunha
característica física ou psíquica que che impedise
xogar a iso? Paréceche xusto? 

Por medio da familia, da escola, o grupo de amigos,
os medios de comunicación, o contexto social en
xeral, interiorizamos todas as normas de xénero,
todos as pautas que se consideran socialmente
desexábeis para homes e mulleres na nosa sociedade. 
Tamén  se nos inculca que o masculino é superior ao
feminino, é máis valorado socialmente, pois condu-

ce ao éxito e ao poder. Ensínasenos que o que os
homes fan é máis importante e que o que as rapazas
fan ten menos valor. En consecuencia, os homes
tenden a sobrevalorarse porque asumen o valor
positivo que ten na sociedade o rol masculino e as
mulleres, á súa vez, asimilan á desvalorización social
do feminino.

ACTIVIDADES

Xosé Lois.



Algúns exemplos:
Máis do 80% de todos os refuxiados e desprazados do
mundo son mulleres e nenas (Fonte: Nacións Unidas).

As baixas de paternidade en 2005 foron o 1,6 % do
total das baixas por nacemento dun fillo/a (Fonte:
Ministerio de Trabajo).

–Comenta a seguinte frase de D. Juliano: “Non é
que as mulleres fagamos cousas pouco importan-
tes, senón que formamos parte dunha sociedade
que cataloga como pouco importante calquera
cousa que fagan as mulleres”.

–Pensa no traballo non remunerado e sen recoñe-
cemento que realizan maioritariamente as mulle-
res, por exemplo, o coidado das persoas maiores
da familia ou dos nenos, todos os labores domésti-
cos, etc.; podería subsistir a sociedade sen ese tra-

ballo? Por que se considera meritorio e excepcio-
nal cando é realizado por un home e non se valora
ou se percibe como normal e instintivo cando o
fan mulleres?

–Xogando cos roles: imaxina que unha mañá
espertas sendo home, se agora es unha muller, e
viceversa. Que cousas che agradaría facer que
agora non están ben vistas polo teu sexo e cales
non?, que botarías en falta da túa situación
actual?

16

Posto que o masculino é máis valorado, queda esta-
belecido como modelo universal a seguir. Nisto con-
siste o androcentrismo, en considerar o home como
centro do universo e medida de todas as cousas.
Esta visión androcéntrica do mundo non a posúen
unicamente os homes senón que é compartida,
consciente ou inconscientemente, pola inmensa
maioría da humanidade, homes e mulleres, e supón
situar o home nunha posición de poder e privilexio.
Nela apóiase o patriarcado, que é o sistema de
dominación e imposición masculina que subordina
as mulleres e que se mantén e xustifica dende múlti-

ples frontes: as leis, as normas, os mitos, a organiza-
ción familiar, o traballo, a relixión, etc. Este sistema
é a orixe do sexismo, isto é, da desigualdade entre
homes e mulleres e da discriminación das segundas.
Esta discriminación está presente en practicamente
todos os ámbitos da vida humana (laboral, familiar,
afectivo, social, educativo, etc.).
Aos homes interésalles perpetuar o sexismo xa que
iso representa para eles poder, privilexios e prestixio,
ademais dun grupo enteiro de persoas sobre quen
poder sentirse superiores.

ACTIVIDADES
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O salario bruto medio anual dun traballador é un
40 % máis alto que o dunha traballadora (Fonte:
Instituto Nacional de Estatística, ano 2006).
O 75 % das persoas analfabetas que viven no
mundo son mulleres. Só o 46 % do alumnado de
ensinanza primaria a nivel mundial son mulleres
(Fonte: Unicef, ano 2000).

–Que representa a imaxe anterior?

En %
MERCADO LABORAL MULLERES HOMES

Taxa de actividade 47,9 69,1

Taxa de paro 11,5 6,3

Fonte: Enquisa de poboación activa. INE (2006).

UNIVERSIDADE MULLERES HOMES

Estudantes 54 46

Licenciados/as 59,1 40,9

Cátedras 13,7 83,3

Fonte: Ministerio de Educación (2005).

ALTOS CARGOS ADM. PÚBLICA MULLERES HOMES

Secretarios/as de Estado 15 85

Delegados/as de Goberno 10,5 89,5

Embaixadores/as 7,7 92,3

Fonte: Ministerio de Administracións  Públicas (2006).

DIRECCIÓN DE EMPRESAS MULLERES HOMES

33 67

Fonte: Instituto de la Mujer (2006).

ACTIVIDADES
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“Os homes gañamos moito co sexismo: temos
alguén que coida de nós, que cociña, lava e limpa
para nós; que nos alimenta, nos consinte, nos alivia
e nos fai afagos. Se o sexismo desaparecese, teria-
mos que medrar e coidar de nós mesmos. E teria-
mos que aceptar que, despois de todo, non somos
tan especiais como nos criamos”.

M. Flood

–Que gañan os homes co sexismo?. Engade outras
cousas que non veñan mencionadas no texto.

–Que gañan as mulleres co sexismo?

–Que é unha actitude sexista?

–Pon exemplos que se atopan na vida cotiá de acti-
tudes sexistas.

“No seo da familia é onde o neno atopa e asimila
moitos dos tópicos de xénero que determinarán
boa parte do que pensa de si mesmo e dos demais.
Cando examinamos os trazos e actitudes que requi-
re a violencia e se comparan cos trazos e actitudes
que se consideran masculinos é cando se fai paten-
te o vínculo entre a violencia e a masculinidade,

pois a verdade é que para moitos, tanto homes
como mulleres, ambas son a mesma cousa. O retra-
to do típico macho é o dun home agresivo, racional,
mandón, competitivo, taciturno, analítico, resolto,
independente, dominante e invulnerábel. Os
homes herdan un modelo de xéneros no cal a mas-
culinidade equivale a forza psicolóxica e física e a
feminidade a debilidade e enfermidade psicolóxica
e física. As mesmas palabras que utilizamos para
describir o home e a muller están empapadas de
nocións de poder e impotencia, dominación e sub-
misión, saúde e enfermidade.
O estereotipo de home non encarna simplemente
unha sucesión de atributos positivos e virís –forza,
poder, autoridade, firmeza, racionalidade, calma,
disciplina, iniciativa– senón que existe en presenza
dun conxunto de atributos opostos –fraxilidade,
debilidade, vulnerabilidade, emotividade, depen-
dencia, nerviosismo–, o estereotipo da muller típica”.

Clare, Hombres. La masculinidad en crisis. Taurus,
Madrid, 2002

–Resume as ideas principais do texto.

–Expresa a túa opinión razoada ao respecto.

TEXTO
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A publicidade ten un enorme poder de sedución e
tamén de reprodución de ideais, valores e estereotipos.

–Analiza o rol das mulleres que aparecen nos
seguintes anuncios, a imaxe, o texto, o produto que
se anuncia, a quen vai dirixido e os valores que se
transmiten nel. Imaxina o mesmo anuncio cun

corpo masculino, que che parecería?

–Fai o mesmo cos anuncios onde aparece a figura
do home.

–Busca ti outros anuncios que sexan claramente
sexistas e exponllos ao resto da clase analizándoos.

ACTIVIDADES
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PARA COMEZAR

OS DEREITOS HUMANOS

A extorsión, 
o insulto,
a ameaza,
a labazada,
a tunda,
o azoute,
o cuarto escuro,
a ducha xeada,
o xaxún obrigatorio, 
a comida obrigatoria,
a prohibición de saír,
a prohibición de dicir o que se pensa,
a prohibición de facer o que se sente 
e a humillación pública
son algúns dos métodos de penitencia e tortura tradi-
cionais na vida de familia. Para castigo da desobedien-
cia e escarmento da liberdade, a tradición familiar per-
petúa unha cultura do terror que humilla a muller,
ensina os fillos a mentir e contaxia a peste do medo.

-Os dereitos humanos terían que empezar pola
casa- coméntame, en Chile, Andrés Domínguez.

Eduardo Galeano, Mujeres, Alianza Editorial,
Madrid, 1995

–De que fala este texto?

–Que quere dicir ao final con “os dereitos huma-
nos terían que empezar pola casa”?

DEFINICIÓN
O artigo 1 da Declaración sobre a Eliminación da
Violencia contra a Muller das Nacións Unidas
define a violencia contra as mulleres como “todo
acto de violencia baseado na pertenza ao sexo
feminino que teña ou poida ter como resultado
un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxi-
co para a muller, mesmo as ameazas de tales
actos, a coacción ou a privación arbitraria da
liberdade, tanto se se producen na vida pública
ou privada”.

TEXTO

II. QUE É A VIOLENCIA DE XÉNERO?



Fai unha análise dos seguintes datos:

–A ONU estima que unha de cada catro mulleres no
mundo sufrirá algún tipo de abuso na súa vida, en
forma de violación, malleira, ameazas e outro tipo
de actos que poden condicionar a súa vida ou ter
consecuencias fatais.

–Segundo datos do Observatorio para a Violencia
Doméstica, na Galicia abrénse ao mes unha media

de 318 procesos xudiciais por agresión no fogar. É
dicir, case cada tres horas entra nos xulgados gale-
gos unha denuncia por malos tratos. A orde de pro-
tección só se asina no 39% dos casos denunciados.

–Segundo un informe da OMS (Organización
Mundial da Saúde), unha de cada seis mulleres do
mundo sofre violencia por parte da súa parella ou
ex-parella. O estudo afirma tamén que arredor
dunha quinta parte delas non informa do maltrato.

“Que tería acontecido neste país se o ano pasado
foran asasinados 68 futbolistas? Resulta fácil de
imaxinar: despregamentos policiais espectacula-
res, medidas especiais de protección, gardacostas,
preguntas parlamentarias, mobilizacións históricas
nas rúas, portadas dos xornais, sentenzas exempla-
rizantes para os culpábeis, mostras de apoio e soli-
dariedade dende todos os recunchos do mundo... e
mil accións máis. Poderíamos facer a pregunta sim-
plemente en masculino: Que tería acontecido neste
país se o ano pasado foran asasinados 68 homes a
mans das súas mulleres, noivas, amantes ou ex-
compañeiras? O resultado sería idéntico. Teriamos
garantida a axitación social, política, policial e
xudicial.
Así e todo, na España do século XXI arredor dun

centenar de mulleres son asasinadas cada ano
polas súas parellas ou ex-parellas e miles son tortu-
radas diariamente nas súas propias casas. Pero
perante semellante inxustiza, as solucións achega-
das non son nin parecidas ás que imaxinamos se os
mortos, os torturados, os violados e os denigrados
fosen outros”.

N. Varela, Íbamos a ser reinas. Ediciones B,
Barcelona, 2002

–Cal é a idea principal do texto?

–Por que cres que se lle dá tan pouca transcenden-
cia á violencia contra a muller?
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TEXTO

ACTIVIDADES
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–Segundo un informe do Centro Reina Sofía para o
Estudo da Violencia, unha de cada 4 mulleres asasi-
nadas en España en 2005 sufrira antes malos tratos
e a metade delas denunciara o agresor.

–Segundo cálculos do Foro Mundial contra a
Violencia de 2000, dous millóns de nenas de entre 5
e 15 anos son introducidas no mercado do sexo
cada ano. Os bordeis tailandeses, unha das zonas
de orixe, reciben anualmente medio millón de
turistas sexuais.

–Segundo un informe da Organización Mundial da
Saúde de 2002, o 70% das mulleres asasinadas
morreu a mans da súa parella ou ex parella.

–Cales dos seguintes actos e situacións che parece
que son violencia de xénero?:
Nenos e nenas que discuten por un xoguete.
O tráfico de mulleres.                                
Un mozo que loita nunha guerra.
Un home que abusa dunha nena.               
Un fillo que maltrata o pai.
A violación dunha muller pola súa parella.
A intimidación sexual no traballo.
Os insultos dunha muller a outra.

Un home que se pelexa co veciño.
Un mozo que lle impide levar roupa curta á moza.
Levantarlle as saias a unha rapaza.
Rirse do aspecto físico dunha rapaza. 
Descualificar unha muller por facer mal o seu tra-

ballo.
Bater nunha moza por ser infiel ao compañeiro.

–Pon ti outros exemplos.

–O seguinte cadro da pintora mexicana Frida
Kahlo, titulado Unos cuantos piquetitos, aborda o
tema da violencia de xénero e inspírase nun acon-
tecemento real. Busca información acerca do moti-
vo que levou a artista a poñerlle ese título.



23

A violencia de xénero é un grave problema social e
político, posto que impide o desenvolvemento das
capacidades e da dignidade das vítimas e provoca
máis mortes de mulleres e nenas que ningún outro
abuso contra os dereitos humanos.
Pode afectar a calquera muller sen distinción de clase
social, nivel cultural,  etnia, relixión, idade, proceden-
cia ou ocupación, é dicir, calquera muller polo mero
feito de selo pode chegar a ser vítima desta violencia.
A súa causa está na organización patriarcal da socie-
dade, isto é, na desigualdade ou desequilibrio de
poder que tradicionalmente marcou as relacións de
xénero. Malia seren as mulleres a metade da humani-
dade, multitude de feitos amosan que segue sen estar
asumida a súa condición de ser humano en igualdade
de condicións cos varóns. Así, ao longo dos séculos
fóronse transmitindo unha serie de normas, valores,
crenzas e actitudes baseadas na superioridade e domi-

nación do home sobre a muller, que pasa mesmo a
considerala como unha propiedade del. Neste contex-
to o home exerce violencia sobre a muller, por medio
da intimidación, coerción, ameazas ou forza física,
para preservar o control absoluto sobre ela e mantela
nunha posición de inferioridade.

Este tipo de violencia é un feito frecuente dentro das
parellas, das familias, no lugar de traballo, na escola e
na sociedade en xeral, aínda que as persoas temos
maior probabilidade de ser asaltadas e maltratadas no
noso propio fogar a mans dalguén supostamente que-
rido que en calquera outro lugar. Con todo, a inciden-
cia da violencia de xénero é difícil de cuantificar debi-
do á baixa porcentaxe de denuncias, arredor do 20%
dos casos reais, segundo datos do Instituto de la
Mujer. A falta de información, o silencio cómplice, o
medo e a  vergoña fan que se perpetúe.

MULLERES ASASINADAS POLAS SÚAS PARELLAS EN EUROPA

Casos por millón
de mulleres Mulleres

Países maiores de 14 anos asasinadas

Rumanía 12,6 119
Finlandia 8,6 19
Noruega 6,5 12
Luxemburgo 5,5 1
Dinamarca 5,4 12
Suecia 4,5 17
Reino Unido 4,3 107
Alemaña 3,5 128
España 2,4 43
Irlanda 2 3
Polonia 1,8 30
Fonte: Centro Reina Sofía, ano 2000.

DENUNCIAS POR MALOS TRATOS PRODUCIDOS POLA PARELLA OU EX-PARE-
LLA EN ESPAÑA

Ano 2003 2004 2005 2006
50.088 57.527 59.758 62.170

Fonte:Instituto de la Mujer

DENUNCIAS POR MALOS TRATOS PRODUCIDOS POLA PARELLA OU EX-PARE-
LLA EN GALICIA

Ano 2003 2004 2005 2006
2.275 2.464 2.737 2.912

Fonte: Instituto de la Mujer
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La Voz de Galicia,  29 de xaneiro de 2006.
Amando de Miguel agoira que a violencia domésti-
ca aumentará coas parellas de feito.
O sociólogo Amando de Miguel sostén que o
aumento da inmigración en España e das parellas
de feito agoiran máis violencia contra as mulleres.
Do mesmo xeito indica que non debe descartarse o
factor da crecente facilidade social e administrativa
para denunciar esta violencia e engade que a actual
incidencia desta violencia non é moito máis grave
cá de hai un século. 
As asociacións contra a violencia de xénero e
algúns partidos políticos condenaron as opinións
de Amando de Miguel.

–Estás de acordo coas ideas defendidas polo soció-
logo? Pensas que a familia tradicional é unha ins-
titución máis segura e as formas alternativas de
convivencia xeran un clima de máis inseguridade

e violencia? Busca argumentos que xustifiquen a
túa opinión.

–R. Butiglione, responsábel da Política de Xustiza
na Unión Europea, ten declarado que a familia
existe para permitir que a muller teña fillos e sexa
protexida polo seu home. Ti que opinas?

PARA DEBATER

A INSTITUCIÓN CONXUGAL

O capitán Camilo Techera sempre andaba con
Deus na boca, bos días se Deus quere, até mañá se
Deus quere. 
Cando chegou ao cuartel de artillaría, descubriu
que non había nin un só soldado que estivese casa-

do como Deus manda e que vivían todos en peca-
do, retozando en promiscuidade coma as bestas do
campo.
Para acabar con aquel escándalo que ofendía o
Señor, mandou chamar o sacerdote que oficiaba
misa na cidade de Trinidad. Nun só día, o crego
administrou aos soldados da tropa, cada cal con

TEXTO

Xaquín Marín.
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A modo de exemplo:

–En Roma autorizábase a morte dunha muller a mans
do seu home en caso de adulterio e de beber viño, e
mesmo en caso de violación, de se considerar que a
muller o provocara; a condena era ser queimada viva.

–Na Xénese, Deus advirte a muller de que parirá
con dor e que o seu home a dominará.

–En Estrasburgo, a fins da Idade Media, o adulterio
era castigado como un crime en ambos os dous
sexos. A persoa culpábel debía morrer afogada den-
tro dunha caixa lastrada que era introducida no río.
Mais as únicas que pagaron coa súa vida unha
aventura extramarital foron as mulleres.

–Os ingleses do século XVI crían que nunha viola-
ción o embarazo demostraba consentimento por
parte da muller.

–Até 1975 o Código Civil español autorizaba o mari-
do para corrixir a muller e estabelecía a obriga desta
de obedecerlle. A violación dentro do matrimonio
non foi recoñecida na lexislación española até hai
ben poucos anos. A lei establecía o concepto de débi-
to conxugal, polo cal se consideraba obrigada a prác-
tica de relacións sempre que o home quixese. 

–Aínda hoxe é común a condena a morte por lapi-
dación nalgúns países de África se se considera que
unha muller mantivo relacións sexuais fóra do
matrimonio.

A violencia de xénero é unha práctica que se remon-
ta ao inicio da sociedade patriarcal, por iso, ao longo
da historia, xustificouse e glorificouse de moitas for-

mas, dende a historia dos países, as guerras, as leis
ou as relixións.

cada cala, o santísimo sacramento do matrimonio
en nome do capitán, do Pai, do Fillo e do Espírito
Santo.
Todos os soldados foron maridos desde aquel
domingo.
O luns, un soldado dixo:
–Esa muller é miña.
O martes, outro soldado dixo:
–Para que aprendas.

E torceu o pescozo da muller que lle debía obe-
diencia.
O mércores…

Eduardo Galeano, Bocas del tiempo, Siglo XXI, 2005

–Cal é a idea que defende o texto sobre o matrimo-
nio? É así sempre necesariamente?
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Tamén os filósofos:

–J. J. Rousseau, filósofo francés do século XVIII,
dicía: “Feita para obedecer ao home, a muller debe
aprender a sufrir inxustizas e a aturar tiranías dun
esposo cruel sen protestar… A docilidade por parte
dunha esposa fará a miúdo que o esposo non sexa
tan bruto e entre en razón”.

–S. Freud, creador da psicanálise, dicía: “A supresión
da agresión nas mulleres favorece o desenvolvemento
de intensos impulsos masoquistas, os cales se vincu-
lan eroticamente ás súas tendencias autodestrutivas.
O masoquismo é, pois, autenticamente feminino”.

–F. Nietzsche, filósofo alemán do século XIX, dicía:
“Vas con mulleres? Non esquezas o látego!”.

–Comenta os seguintes refráns:
Quen ben te quere, farate chorar.
A muller e a burra, cada día unha zurra.
A muller e o can, o pau nunha man e na outra o pan.

A muller e a sartén, na cociña están ben.

–Coñeces outros semellantes?.

ACTIVIDADES
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PARA COMEZAR

–Agrupa pola súa semellanza os seguintes actos vio-
lentos exercidos sobre unha muller ou unha moza: 

Tirarlle do pelo, tocarlle o cu a unha descoñecida
cando vai pola rúa, empurrar unha rapaza, desprezar
a súa opinión, deixala en ridículo en público, facela
pasar por parva, beixala cando non lle apetece, darlle
unha labazada, sobarlle os peitos cando non quere.

TIPOS DE VIOLENCIA DE XÉNERO

A violencia de xénero é o tipo de violencia máis
xeneralizada, pois atravesa todos os lugares do
mundo e está presente en múltiples formas na nosa
vida cotiá, por iso debemos aprender a identificala,
pois sempre nos fixamos na violencia exclusivamen-
te cando hai algunha persoa morta, e tendemos a
non detectar outros tipos habituais de agresión á
muller.

O maltrato pode ser: físico, psíquico, sexual.
Violencia física: Calquera acto non accidental do
agresor que produza ou poida producir dano físico
na muller. Por exemplo: dar labazadas, bater, ferir,
partir ósos, queimar, picar, cuspir, empurrar, mor-
der, patear, tirar obxectos, tiróns de pelos, cortar,
esganar ou asasinar. 
É a forma máis visíbel ou evidente de violencia de
xénero. En moitos casos os homes controlan a súa
violencia en canto ao tempo, o lugar e a parte do

corpo onde golpean. Este tipo de violencia, igual
que a psíquica, é un reflexo do abuso de poder do
home, o seu obxectivo é controlar, dominar e man-
ter a muller nunha posición de submisión e inferio-
ridade.

Prodúcese maioritariamente acompañada de violen-
cia psíquica e causa nas vítimas graves secuelas
tanto físicas –as lesións producidas polas agresións,
sendo a máis extrema a morte– como psicolóxicas.
En termos xerais, o maltrato supón para a muller
unha ameaza incontrolábel á vida e á seguridade
persoal, creándolle unha situación de ansiedade
extrema, alerta e sobresalto permanente, depresión,
illamento social, perda de autoestima, dependencia
emocional do home, sentimentos de culpa, etc. O
conxunto destes síntomas configuran en máis da
metade dos casos un trastorno de estrés postraumá-
tico crónico.
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A modo de testemuño

“Unha noite repetiuse esta escena, el foise, ela
meteuse na cama. Acordouna un portazo: ´e intuín
o peor. A min o meu home non me daba medo,
coñézoo e sei enfrontarme con el, pero naquel
momento xeóuseme o sangue e pensei que tiña
que saír de alí´. O seu terapeuta aconselláralle que,
se o home se puña violento, tentase saír e pedir
axuda, que non se enfrontase con el, porque tería
as de perder. “Aquilo salvoume a vida. Antes de
decatarme xa me sacara da cama a golpes, arras-
troume até o salón. Caín entre o sofá e un móbel,
estaba como aprisionada aí metida. El dábame
patadas sen parar, na cara, no peito. Só pensaba:
teño que saír de aquí, teño que saír de aquí, se non,
mátame.

Citado en E. Bosch e V. Ferror, La voz de las invisi-
bles. Cátedra, Madrid, 2002

Prensa: Ollando a realidade

A violencia física contra as mulleres non a levan a
cabo exclusivamente a súas parellas ou ex parellas.
A continuación hai algúns casos que o evidencian:
El País, 18 de febreiro de 2006

OS CRIMES DE CIUDAD JUÁREZ
Dende 1993, máis de 4.500 mulleres desapareceron
e máis de 450 foron asasinadas en Ciudad Juárez,
na fronteira entre México e Estados Unidos. Dos
culpábeis sábese pouco, segundo as familias das
vítimas pola neglixencia das autoridades. O despre-
zo ás mulleres explica a impunidade en que se
manteñen os centos de casos de desaparición, vio-
lación, mutilación e asasinato de mozas e nenas.
Segundo Amnistía Internacional seguen fallando a
investigación, a prevención, a sanción aos culpá-
beis e a reparación das vítimas.
Aínda que o sexismo é o dominante, a isto engádese o
clasismo. En Ciudad Juárez non só son mulleres novas
–o 80% entre 14 e 17 anos-, son en elevadísima pro-
porción traballadoras da maquila (fábrica de ensam-
blaxe), procedentes de familias de escasos recursos.
Á longa tradición de dominación masculina únese
na fronteira mexicana a indiferenza das autorida-
des, cuxos representantes chegaron a asegurar que
as mulleres non correrían perigo alí se fosen menos
confiadas e as acompañase sempre un familiar.

–Coñecías o feminicidio (asasinato masivo de
mulleres cometido por homes dende a súa supe-
rioridade de xénero. Para que se dea, ten que

MULLERES MORTAS A MANS DA SÚA PARELLA OU EX PARELLA EN ESPAÑA:

Ano 2003 2004 2005 2006

71 72 58 68

Fonte: Instituto de la Mujer

MULLERES MORTAS A MANS DA SÚA PARELLA OU EX PARELLA EN GALICIA:

Ano 2003 2004 2005 2006

5 2 1 0

Fonte: Instituto de la Mujer
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haber unha compracencia de autoridades, perso-
as e institucións que están no poder político, eco-
nómico e social) de Ciudad Juárez? Cres que ten
moito eco nos medios de comunicación? Por que
cres que hai tanta impunidade con estes crimes?
Feminicidio en Centroamérica.

O caso de Ciudad Juárez é o máis coñecido e o que
tivo maior repercusión mediática até chegar a se
converter nun símbolo de violencia contra as mulle-
res. Con todo, non se trata do único lugar onde se
están producindo este tipo de crimes. Así, en

Guatemala 617 mulleres foron asasinadas en 2005. A
maioría delas eran mozas que non superaban os 25
anos e os seus corpos foron atopados con sinais de
violación, mutilación e tortura. Tamén no Salvador a
traxedia é similar: 20 mulleres foron brutalmente
asasinadas nos últimos dous anos. Estes crimes
teñen un denominador común que é a total impuni-
dade e a indiferenza que os rodea, tanto por parte da
sociedade como das autoridades locais e centrais.

–Amplía a información sobre estes casos ou outros
semellantes.
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A modo de testemuño

“Casei con 19 anos. Nada máis casar, drasticamen-
te invadiu a miña vida, anulando calquera intento
de iniciativa pola miña parte. Empecei a sentirme
como unha inútil que se equivocaba en todo e que
non servía para nada.
As súas continuas descualificacións, a súa perma-
nente actitude de crítica e de desaprobación sobre
o meu proceder acabaron por crearme tal sensa-
ción de inseguridade que cheguei a ser incapaz
mesmo de utilizar a linguaxe con corrección. El
falaba, ordenaba, dirixía e impoñía o que fose sen
esperar a saber os meus desexos ou opinión. Eu
sempre quedaba invariabelmente como unha
necia, incapaz e ignorante”.

Citado en A. Mª Pérez del Campo, Una cuestión
incomprendida. El maltrato a la mujer. Horas y

horas, Madrid, 1995

Violencia psíquica: Calquera acto ou conduta que
produce desvalorización, culpabilización ou inti-
midación na muller, que lle fai sentir que non vale
nada e que diminúe a súa autoestima. Por exem-
plo: ameazar, humillar, controlar as saídas e rela-
cións da muller, insultar, tentar culpala de calque-
ra problema, esixir obediencia, impor illamento
social, desprezar as súas opinións, tarefas ou o
propio corpo, impedirlle tomar decisións, mostrar
indiferenza ante as necesidades da muller, obriga-
la a facer algo, ridiculizar, romper obxectos, per-
manecer en silencio, controlar os cartos ou mal-
tratar animais domésticos.
A violencia de xénero comeza en moitos casos

polos malos tratos psíquicos e estes conducen fre-
cuentemente aos malos tratos físicos. Estas agre-
sións psíquicas non deixan consecuencias visíbeis
e, por iso, crean maior indefensión na vítima.
As súas consecuencias poden ser moi destrutivas
para a personalidade da vítima, deixando mesmo
traumas máis profundos e de recuperación máis
lenta que os puramente físicos. Canto máis tempo
dura o maltrato e máis severo é, maior é a gravida-
de dos síntomas, que tamén se poden somatizar,
traducíndose en padecementos físicos como dor
de cabeza, insomnia, inapetencia sexual, etc. As
secuelas a nivel psíquico son as xa mencionadas:
destrución da autoestima da muller, dependencia
emocional, illamento social, depresión, incapaci-
dade para tomar decisións, etc.
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“Os homes necesitan de moito agarimo e moito
coidado. Son coma os nenos, que se non os tes ben
atendidos bótanseche a perder. 
Eu gozo tendo o meu home limpo e aseado. Cando se
enfada se non lle teño listo un pantalón, que el quere
poñer, aturo a rifa, porque sei que a merezo. É que,
como el di, non teño outra cousa que facer e é a miña
obriga. Son eu a primeira que sente non ter sabido
que era o único que estaba sen pasar o ferro. Entón
ten fácil solución porque llo paso nun momento.
O malo foi aquela mañá que xusto quería a única
camisa que tiña sucia. Non me quedou máis reme-
dio que admitir que son unha descoidada, pedirlle
perdón e dicirlle que non volvería pasar. Sen chiar
nin isto cando me obrigou a lavala á man con auga
fría ás sete da mañá, diante del, secala co secador,
pasala e gardala no armario ben dobradiña, men-
tres el poñía a que eu lle preparara. 
É mellor estar ao tanto para que estas cousas non
sucedan, telo todo ao día para que el non se des-
guste e non teña que ir para o traballo de mal
humor”.

D. Chacón, Algún amor que no mate. Planeta,
Barcelona, 2006

–Que forma de violencia de xénero aparece neste
texto?.

–Que actos do home son violencia sobre a muller?.

–Comenta a actitude da muller.

“Prudencia cometeu un erro. E os erros páganse.
Creu que a súa vida era a do seu home e, cando
quixo decatarse, o marido tiña a súa vida e ela non
tiña a propia. Todo o facía calculando se a el lle gus-
taría e xamais se preguntou que lle gustaba a ela. 
Cando casou xogaba ás cartas coas súas amigas os mar-
tes e os xoves. Despois da partida merendaban xuntas e
falaban das súas cousas. Ata que o home lle dixo que
parecían un niño de rexoubeiras. Tanto falar, tanto falar,
pero de que tedes que falar?, non tedes outra cousa
mellor que facer? E se algún martes el non ía traballar,
cando a vía amañarse para saír, dicíalle que se fora coas
súas amiguiñas, que seguro que o pasaba moito mellor
ca con el. Que barbaridade, que pouco che gusta estar na
casa. Co ben que estariamos aquí os dous vendo a tele.
Ata que Prudencia comezou a aburrirse coas súas
amigas, a pensar que el tiña razón. Escoitábaas
falar dos seus problemas e aos poucos foi perdendo
o interese. Un día díxolle o home que os doces
engordan, con tanta merenda, e ela deulle a razón.
Abandonou as partidas e as merendas e contoulle
ao marido que xa estaba farta de tanta lercha.
Dende entón, como as cartas non lle deixaron de
gustar, Prudencia xoga solitarios polas tardes e iso
ao home non lle importa”

D. Chacón, Algún amor que no mate. Planeta,
Barcelona, 2006

TEXTO
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–Que forma de violencia de xénero apare-
ce neste texto? 

–Cal é o obxectivo do home e que estrate-
xias utiliza para conseguilo? Comenta a
actitude da muller.

Violencia sexual: Prodúcese cando se obriga a
muller a manter unha relación sexual contra a súa
vontade ou cando se lle impoñen condutas sexuais
que ela considera humillantes. 
Pode  ser ou non unha violación, esta é a penetra-
ción pola vaxina, boca ou ano usando a forza ou a
intimidación. Tamén se considera violación a pene-
tración con obxectos. É concibida como unha agre-
sión contra a liberdade sexual da muller.
As violacións son máis frecuentes do que imaxina-
mos, aínda que é difícil coñecer a súa incidencia real,
pois moitísimos destes delitos non se denuncian, ben
sexa por temor ao agresor, por vergoña, polo rexeita-
mento social cara á violada, pola dificultade de
demostrar os feitos ou por desconfianza no sistema
policial e xudicial que en ocasións tende a culpabili-
zar a propia vítima, o que supón para ela emprender
a humillante tarefa de intentar convencer os outros.
Isto é así debido a que, atendendo á consideración
que teñen determinados homes (tamén xuíces) do
papel da muller, certas condutas ou características

son interpretadas  como unha provocación, por
exemplo, exercer a prostitución, facer autostop,
subir a un coche cun descoñecido, permanecer até
moi tarde fóra do domicilio, levar pouca roupa, bai-
lar soa, estar soa nun bar ou andar de noite por
lugares solitarios. Ningunha destas condutas indica
obxectivamente corresponsabilidade por parte da
muller, nin son unha provocación ou incitación á
violación, máis que nunha mentalidade machista.

Esta distorsión fai que persista a idea de que a vio-
lación só a cometen persoas descoñecidas para a
vítima, que acontece en horas avanzadas da noite,
en lugares apartados ou pouco frecuentados e que
pola inseguridade que supoñen non é recomendábel
que mulleres soas os transiten, creándolle así un
obstáculo adicional ás mulleres no seu acceso a cer-
tos lugares, a certas horas ou a certas actividades,
como consecuencia do medo a ser vítimas de agre-
sións sexuais, limitando deste xeito a súa liberdade.
Neste sentido afírmase que a muller vive baixo un
“toque de queda simbólico”.

DENUNCIAS POR AGRESIÓN SEXUAL EN ESPAÑA

Tipo de agresión 2001 2002 2003 2004 Incremento

Con penetración 1.257 1.402 1.439 1.487 17,55%

Sen penetración 2.381 2.392 2.391 2.521 1%

Fonte: Ministerio del Interior
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–O feito de que unha muller baile ou tome unha
copa cun home significa que el ten dereito a ter
relacións sexuais con ela? Se lle paga as copas á
muller, tería dereito a ter relacións?

–Cando se di dalgunha muller que ía vestida moi
provocativa, que se está querendo dicir? Unha
muller pon certas pezas de roupa porque lle gustan
a ela ou para que lle gusten aos homes?. Cando se
di dunha muller que se move sensualmente, que se
está querendo dicir? Tes escoitado estas expresións
para referirse a homes? Por que pensas que é así?

–En certos países os pés son a parte máis erótica do
corpo da muller, na Galicia non hai moitos anos o

cabelo longo e solto dunha muller era considerado
moi erótico. Onde está a incitación sexual, na men-
talidade de quen mira ou na parte do corpo que
queda á vista?

–Se te decatas de que unha moza non leva suxeita-
dor, que pensas? Que está máis cómoda sen el, que
está pedindo sexo a berros, que realzaría máis a súa
figura o suxeitador, outras cousas?

–Cando saes pola noite, preocúpache regresar á
casa sen compañía? Por que?

–Cres que se poden dar casos de violencia sexual no
instituto? E na casa? Denúncianse?

ACTIVIDADES

A realidade é que, na maioría dos casos, a vítima e o
agresor coñécense e pode ser cometida por coñeci-
dos, compañeiros, amigos, noivos, maridos ou
membros da propia familia, aínda que xeralmente
non se concede moita credibilidade a este problema
cando xorde dentro da parella.

A violación deixa importantes consecuencias físicas
e psíquicas nas vítimas mesmo a longo prazo, como

ansiedade, depresión, disfuncións sexuais, dificulta-
de de relación interpersoal, etc. Produce nela senti-
mentos de sucidade, inseguridade, vergoña, carraxe,
desconcerto, degradación e medo a estar soa, a saír,
aos descoñecidos... 

O obxectivo principal do violador, consciente ou
inconsciente, non é satisfacer unha necesidade sexual
senón aterrorizar, dominar e humillar a muller.
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Prensa: Ollando a realidade

El País, 9 de abril de 2006 

FILLOS DA LIMPEZA ÉTNICA
As nais violadas na guerra dos Balcáns rompen o
silencio e empezan a esixir xustiza.
Violáronnas unha e outra vez, noite e día, até cansar.

Iso foi durante a guerra declarada en Bosnia (1992-
1995), cando a antiga república iugoslava optou pola
independencia. Hoxe, dez anos despois de que os
líderes políticos firmasen a paz, estas mulleres son
aínda a viva imaxe do conflito. Mentres que os
homes caídos na guerra son shaheed, heroes, delas
ninguén quere oír falar; a palabra violación é dema-
siado fea para estar presente. Estas mulleres son as
vítimas esquecidas. Máis de 20.000 bosníacas
musulmás foron sistematicamente violadas polas

“Para os varóns que seguen as leis do patriarcado, o
seu poder reside no falo, é o único órgano sexual
importante e a súa potencia e virilidade depende do
uso que fagan del. As relacións sexuais son, simple-
mente, unha demostración máis de poder. Non as
conciben como encontros bonitos e pracenteiros para
ambos, senón como fórmula de desafogo e humilla-
ción. Non se pode tratar a violación desde o punto de
vista da gratificación sexual, cando en esencia é unha
forma de exercer poder sobre outra persoa: hai homes
impotentes que cometeron violacións con botellas”.

N. Varela, Íbamos a ser reinas. Ediciones B,
Barcelona, 2002

–Explica en que sentido pode residir o poder dun
varón no seu falo.

–Ten sentido pensar que os xenitais fan máis home
a alguén?

TEXTO

A violación existiu en todas as épocas históricas,
aínda que con diferente consideración. Durante
séculos foi considerada un delito contra a propie-
dade privada do home, pai ou marido da muller,  e
continúa a practicarse nas guerras, malia estar
expresamente prohibida, como unha arma de con-
quista, terror e vinganza. Exemplos disto son as
200.000 mulleres violadas en Bangladesh polas tro-
pas de Pakistán enviadas para sufocar o levanta-
mento, en 1971, cando Bangladesh declarou a súa
independencia; en Liberia durante a guerra de
1989-1996 foron violadas dous terzos da poboación
feminina; ou máis recentemente, en Europa, na
guerra da ex Iugoslavia cando os soldados serbios
violaron e torturaron máis de 20.000 mulleres e
nenas musulmás en Bosnia. Froitos desas viola-
cións moitas mulleres quedaron embarazadas.
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forzas serbias na campaña de limpeza étnica orques-
trada por Milosevic. Para elas, a guerra e a barbarie
dos campos de concentración non acabou. Viven pre-
sas das imaxes de horror que reaparecen sen aviso e
sen falta acotío nas súas cabezas. O momento no que
o soldado cheirento di “vas ter un fillo serbio” e vióla-
na entre varios ou o intre no que o uniformado colle o
coitelo e comezan a cortarlle os peitos.

–Busca información sobre outros casos semellan-
tes de violacións como arma de guerra ou de vio-
lacións levadas a cabo impunemente por “forzas
de pacificación”.

–Busca información sobre o colectivo “Mulleres de
Negro”.

Tamén é violencia de xénero o acoso sexual; este
inclúe todo comportamento ou esixencia sexual
considerada ofensiva e non desexada pola persoa
acosada que se desenvolve no ambiente laboral,
educativo ou similar, aproveitando a proximidade á
vítima, a situación de superioridade do cargo ou o
compañeirismo. Isto repercute de xeito negativo nas
condicións de vida da persoa acosada, na súa estabi-
lidade psíquica, na súa liberdade de acción, creando
un ambiente hostil, intimidatorio, perigoso ou
humillante. A persoa que sofre o acoso pode ver
limitadas as súas posibilidade de promoción e de
permanencia no posto que desempeña. 
Na nosa sociedade predomina a crenza de que o
acoso sexual é algo natural, unha extensión da
sexualidade normal, algo que está emparentado coa
sedución, o flirteo, a conquista ou as simples bro-
mas e, por iso, non tende a relacionarse coa violen-
cia contra a muller. Habitualmente réstaselle impor-

tancia, é ignorado ou negado e, cando se admite, a
sociedade tende a culpar as mulleres.
É levado a cabo maioritariamente polo home sobre
a muller no contexto dunhas relacións laborais onde
predominan os contratos temporais e onde existe
escaseza de postos de traballo.
Mesmo que todas as mulleres poden ser obxecto de
acoso sexual, algunhas, pola súa situación concreta,
son especialmente vulnerábeis. Son os casos de
mulleres solteiras, divorciadas ou separadas, mozas,
as que se incorporan por primeira vez ao mercado
de traballo, as que traballan en precario ou sen con-
trato e as emigrantes. Por todo iso, representa un
obstáculo para a adecuada integración das mulleres
no mercado laboral.
O obxectivo principal do acosador é exercer poder
sobre as mulleres utilizando medios sexuais, pois
afirma o rol sexual da muller por riba da súa función
como traballadora ou persoa.
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Prensa: Ollando a realidade

El País, 29 xaneiro 2006

SEXO A CAMBIO DE EMPREGO
As denuncias de decenas de mulleres en Murcia des-
tapan os abusos laborais no campo.
A versión “sexo a cambio de traballo” converteuse en
escándalo esta semana, pero sindicatos e ONG asegu-
ran que era vox populi dende hai tempo. “É complica-
do convencer as mulleres para que denuncien. Viven
presas do medo. Algunhas están sen papeis. A presión
á que están sometidas é tremenda. As denuncias pre-
sentadas son de mulleres que non cederon ás chanta-

xes. As que se prostituíron por un emprego, e hainas,
non abren a boca por vergoña, medo, pudor...”, expli-
ca o representante dun sindicato.

El País, 30 de abril de 2006

GUERRA AO ACOSO SEXUAL NOS TRENS DE RÍO
DE JANEIRO
A cidade brasileira reserva ás mulleres vagóns de
metro e de proximidades nas horas de maior trán-
sito de pasaxeiros.
Dende o luns, as mulleres dispoñen nas horas punta
de dous vagóns identificados por unha banda cor
rosa xunto ás portas para evitar manoseos, beliscos e

–Pensas que son acosados sexualmente en igual
medida os homes que as mulleres? Lembras algún
caso de acoso laboral á muller que saíse nos
medios?, e a homes?

–Segundo datos dun informe sindical de 2001, arre-
dor do 20% das mulleres sufriu acoso sexual en
España no seu posto de traballo pero só o 3% des-
tas traballadoras denunciou o delito. A que cres que
se debe isto?

–Cales dos seguintes actos poden constituír acoso
sexual:  mirar obsesivamente o peito dunha compa-
ñeira, chamar unha empregada para quedar con ela,

insistir en convencer unha empregada para que
acepte unha cita, buscar sempre quedar a soas cunha
compañeira no traballo, tocar reitaradamente o
corpo dunha muller ao pasar ao seu lado sen que ela
dea mostras de aprobalo, adoptar posturas físicas
que invaden o espazo da traballadora ou o seu corpo,
piropear constantemente a unha compañeira. 

–Busca exemplos doutros actos que impliquen
acoso sexual.

–Busca información sobre casos de acoso sexual
como o acontecido co alcalde de Toques en 2004 ou
máis recentemente co director da TV de Madrid.

ACTIVIDADES



37

demais agresións. Aprobada no Día Internacional da
Muller, a experiencia é inédita en Brasil. Con ela o
país latinoamericano equipárase a Xapón, onde o
tren Cenicienta existe dende hai anos co mesmo pro-
pósito: evitar o permanente acoso ás pasaxeiras.

Prensa: Ollando á realidade

El País, 26 de novembro de 2005 

TRES MILLÓNS DE NENAS SOFREN MUTILACIÓN
XENITAL CADA ANO
Unicef calcula que 130 millóns de mulleres foron
sometidas á ablación. A maioría dos casos prodú-
cense na África subsahariana. A ablación é un ritual
que realizan as familias en privado, baixo a crenza
de que permite realzar a beleza, a honra, o status
social e as posibilidades de matrimonio das mulle-
res. Porén, a mutilación xenital ten severas conse-
cuencias para as mozas que a sofren, polas infec-
cións, as hemorraxias e a dor, que poden chegar a

deixalas infértiles e acabar coas súas vidas.
A ONU insiste en que se pode acabar con este “ritual”
se se lanza unha discusión pública aberta e se toman
accións legais contra os que realizan esta práctica.

El País, 29 de abril de 2006 

ESPAÑA FIGURA ENTRE OS PRINCIPAIS DESTINOS
DO TRÁFICO DE PERSOAS, SEGUNDO A ONU
Así consta no primeiro informe sobre trata de per-
soas a nivel mundial que realizou a ONU. Segundo
o traballo, a maioría dos “millóns” de vítimas son
mulleres e nenas explotadas sexualmente. Estas
vítimas, en xeral de países pobres, son captadas no
seu país de orixe, transferidas por rexións de tránsi-
to e explotadas no país de destino. A ONU advirte
de que “as redes de tráfico, sobre todo para prosti-
tución pero tamén para escravitude laboral, estén-
dense por todo o planeta”, o que require unha res-
posta global fronte á ineficaz loita actual.

OUTRAS FORMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO SON:

Mutilacións sexuais a mulleres
Explotación sexual
O aborto selectivo ou o infanticidio de nenas
Esterilizacións forzadas
Homicidio por honra
Abuso de menores
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El Mundo, 1 de abril de 2006

O ABORTO SELECTIVO NA INDIA DÁ UN PASO
ATRÁS
A primeira pena de cadea para un médico proscri-
be unha práctica que impediu nacer a dez millóns
de nenas en 20 anos. A pesar de que a lei leva 12
anos en vigor, até agora os tribunais indios só
impuxeran multas. Malia a súa prohibición, a
determinación do sexo do bebé para o seu poste-
rior aborto en caso de ser nena é unha práctica
común nalgúns estados da India. Esta práctica
sempre se tomou como unha cara máis da tradi-

ción de discriminar as mulleres. Alégase que os
abortos femininos responden a necesidades socioe-
conómicas, herdadas dun sistema agrario no que as
mans dun home valen máis que as dunha muller. A
realidade é que, aínda hoxe, para casar unha filla
debe acordarse unha elevada dote, que pode supor a
ruína para moitas familias.
Esta preferencia polos nenos varóns fixo que na
India haxa hoxe 32 millóns de mulleres menos que
de homes.

–Busca noticias ou información sobre outras for-
mas de violencia de xénero mencionadas.

FALSAS CRENZAS SOBRE OS MALOS TRATOS Á
MULLER

Na nosa sociedade prevalecen unha serie de ideas fal-
sas sobre  os malos tratos que tenden a  xustificar o
agresor e a culpar a vítima,  contribuíndo así a perpe-
tuar este tipo de violencia. Véxamos algúns destes
mitos que cómpre erradicar:

- Os malos tratos só se producen en familias con pou-
cos recursos económicos, de baixo nivel cultural, pro-
blemáticas, en parellas de feito, de inmigrantes...

–Os malos tratos son un fenómeno universal e, polo
tanto, poden darse en calquera tipo de familia; non
está relacionado co nivel económico, social, cultural,

etc. As mulleres cun nivel económico máis alto teñen
acceso a outros recursos e o problema permanece
máis oculto.

- Os malos tratos só lle ocorren a determinadas
mulleres: as que son malas amas de casa, as que non
son independentes economicamente, as mulleres
maiores, as que provocan os agresores co seu com-
portamento, xestos, conduta...
Calquera muller pode ser vítima dos malos tratos,
independentemente do tipo de traballo, o estilo de
vida, a personalidade, o nivel educativo, a idade, etc.

- Os homes que maltratan as mulleres están loucos,
son alcólicos, parados ou sufriron ou presenciaron
maltratos na infancia.
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–Escoitaras antes algunha destas ideas?, onde as
escoitaches?

–Cres que hai moita xente que pensa así? Paréceche
que a xente nova segue mantendo esas crenzas?

A porcentaxe de agresores diagnosticados clinica-
mente dalgunha enfermidade mental é mínima. En
canto ao alcol ou drogas, poden facilitar ou agravar a
violencia pero non son a súa causa, xa que nin todos
os alcólicos son violentos nin todos os violentos son
alcólicos.
O feito de que o agresor estea en paro ou de que
padecese ou presenciase maltrato pode considerarse
un factor que predispón, pero non unha causa nece-
saria e suficiente para ser un maltratador.

- Os maltratadores, se son violentos coas parellas
tamén o serán no traballo e coas amizades.
A conduta violenta maniféstase de portas para den-
tro. O agresor camúflase diante dos demais mediante
un comportamento amábel e respectuoso, nada que
faga sospeitar a súa verdadeira personalidade. 

- As mulleres, se aguantan, é porque queren.

Ningunha muller aguanta porque lle guste esa situa-
ción. Hai moitos motivos que fan difícil a decisión de

abandonar o agresor: a dependencia emocial ou eco-
nómica, o medo, a vergoña ao rexeitamento social, a
baixa autoestima que a fai sentirse incapaz de saír
desa situación, a falta de apoio, a esperanza de que o
agresor cambie, os sentimentos de culpa, o medo a
represalias por parte do maltratador, etc.

- Son casos illados, non é un problema grave ou ben
a muller inventa ou esaxera.

61 mulleres mortas en 2005 constatan a gravidade do
problema. Por outra banda, a proporción de mulleres
que denuncia ou busca axuda é moi baixa e, cando o
fan, a situación xa é moi grave.

- A violencia é un asunto privado no que ninguén 
debe meterse.

Este é un falso respecto á intimidade, xa que a violen-
cia é un problema social, unha violación dos dereitos
humanos e é responsabilidade das institucións e da
sociedade en xeral protexelos e castigar ese delito.

ACTIVIDADES
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“O alcol pode actuar de moitas formas nas agresións
físicas e sexuais, como un desinhibidor para os
homes, como unha excusa para a súa conduta des-
pois de tela realizado... Tamén é utilizado pola vítima
para xustificar o agresor (estaba bebido, non sabía o
que facía). Pero na maioría das ocasións os que utili-
zan o alcol como escusa, non adoitan atopar outros
episodios de violencia distintos da agresión á muller.
O home que está bebido non lle pega ao seu xefe,
aínda tendo problemas no traballo, nin ao porteiro
da casa, nin ao veciño, só á muller”.

M. e J. A. Lorente Acosta: Agresión a la mujer: mal-
trato, violación y acoso. Comares, Granada, 1998

“A muller maltratada, como consecuencia da
dependencia e o temor que sente cara ao seu agre-
sor, atópase obrigada pola vontade deste, vive unha

vida que non lle é propia, nin polo tanto gratifican-
te. Ao bloqueo emocional que lle produce a violen-
cia sumánselle a falta de decisión para afrontar a
ruptura, o medo a rexer a súa vida sen o apoio alleo
e o sentimento, en fin, de culpabilidade por atre-
verse a quebrantar aqueles prexuízos que sinala-
ban como obxectivos da súa vida o matrimonio e a
maternidade”.

A.   Mª. Pérez del Campo, Una cuestión incompren-
dida. El maltrato a   la mujer. Horas y horas,

Madrid, 1995

–Ideas principais dos textos.

–Que mitos sobre a violencia de xénero se des-
menten neles?

Algúns datos...

Os resultados dun estudo realizado en 2001 pola
Universidade Complutense de Madrid sobre un
grupo de persoas de entre 14 e 18 anos indican que

o 12% dos adolescentes pensa que se unha muller é
maltratada polo marido “algo faría para provocalo”
e un 14% dos varóns considera que as mulleres que
son obxecto de violencia “teñen a culpa diso ou que
manteñen a situación porque lles gusta”.

TEXTO
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PARA COMEZAR

–Parécenche verdadeiras ou falsas as seguintes afir-
macións:

–Se non hai celos nunha parella é porque realmen-
te non hai amor.

–Os malos tratos só os padecen as mulleres maio-
res, as mozas non os aturarían.

–É normal sufrir, sacrificarse e facer renuncias
importantes por amor.

–Os celos son unha forma de control da parella.

–Se a túa parella che pega é que non te quere.

–Se un home di que se arrepinte de maltratar a
parella é que non o vai volver facer.

–Nunha relación sexual, cando unha muller di
“non” está querendo dicir “si”.

–O maltrato iníciase despois do matrimonio.

–É importante conservar as amizades e as activida-
des propias cando se ten parella.

–Pode darse unha boa relación de parella cando é el
quen toma sempre as decisións se ela está de acor-
do.

–Se un home non mostra apoio e afecto á súa pare-
lla é porque é pouco expresivo.

III. COMO EMPEZAN OS MALOS TRATOS? COMO
DETECTALOS E FREALOS ANTE OS PRIMEIROS
INDICIOS?

A ESCALADA DA VIOLENCIA

Os malos tratos comezan normalmente dende o

principio da relación ou ao pouco tempo de iniciala
(no 70% dos casos os malos tratos inícianse no pri-
meiro ano de relación da parella), pero non comezan
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de xeito repentino. Nas primeiras etapas a violencia
adoita ser de tipo psicolóxico, aquí vaise xestando a
dependencia da vítima e o seu illamento; co tempo
aparecen a violencia física e as agresións sexuais.
Na maioría dos casos a violencia de xénero empeza
con pequenos abusos e presións que se exercen rei-
teradamente até levar a unha diminución importan-
te da autonomía persoal das mulleres. Moitas veces
son tan sutís que pasan inadvertidos para quen os
padece e para quen os observa e son moi efectivos
porque a sociedade non os sanciona  senón que os
considera normais.
Estas prácticas de dominación masculina na vida
cotiá son denominados “micromachismos”. Neles
inclúense un amplo abano de manobras e estrate-
xias que teñen como obxectivo manter, reafirmar ou
recuperar o dominio e a suposta superioridade
sobre a muller ou ben resistirse ao aumento de
poder dela. Co paso do tempo forman parte da
maneira en que a parella se relaciona.
Algúns destes micromachismo son: anular ou non ter
en conta as decisións da muller, a insistencia abusiva

para conseguir o que se desexa, chantaxe emocional
(tentar dar mágoa apelando á suposta predisposición
feminina para o coidado dos outros, culpar a muller
de pasalo ben con persoas ou situacións onde el non
está), mostrarse celoso, descualificacións pola supos-
ta falta de coñecementos, polo aspecto físico ou pola
falta de calidades, cortarlle a palabra, actuar de xeito
paternalista facendo que a muller se sinta como se
fose unha nena, invadir os espazos da muller (amiza-
des, actividades...), enganos permanentes, invadir a
maioría do espazo físico que ocupa a parella (sentar
totalmente estricado, espallar as súas cousas limitan-
do o espazo dela…), etc.
Estes abusos poden darse por acción pero tamén
por omisión. Exemplos disto serían non mostrar
interese polas cousas da muller, non apoiala en
nada, non repartir o traballo doméstico, pecharse en
si mesmo sen falar ou sen responder, etc.
Destes micromachismos pode pasarse a un maltrato
psíquico máis explícito con insultos, humillacións
en público, esixencia de obediencia, illamento
social, ameazas, etc., e deste ás agresións.
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Relaciona as seguintes expresións co tipo de abuso
que representan:

–Se non o fas, é que non me queres.
–Fágoo polo teu propio ben.
–Non me gusta que lle sorrías a outros.
–Ti non sabes nin do que falas.
–Se non saes hoxe comigo,  mañá busco outro plan.
–Mira que es parviña.                      

Os pequenos actos de control, as primeiras imposi-
cións son tan cotiás e están tan admitidas socialmen-
te, parecen tan normais, que é preciso estar moi aler-
ta para identificar estes abusos camuflados nos roles
tradicionais e amparados no machismo social.
Incluso no comezo do comportamento abusivo,
algunhas actitudes poden ser interpretadas como
unha mostra de amor pero en realidade trátase
dunha actitude pouco respectuosa e desconsiderada
cara á muller. Os comportamentos ante os que se
debe estar alerta son os que limitan o desenvolve-
mento da personalidade da outra parte, os que expre-
san celos, control, esixencia ou imposicións esaxera-
das. O amor non debe ser posesión ou control da
outra persoa, senón un intercambio entre iguais.

Alerta! Estás ante un destes comportamentos se…
A túa parella pretende controlar todo o que fas e

pide explicacións por todo, critica ou pretende que
cambies a túa forma de vestir ou de maquillarte,
controla as túas amizades e relacións, non respecta
as túas decisións e intenta impoñerche as súas,
ignora os teus sentimentos, diche o que tes que
facer, insiste en que el sabe o que che convén, inten-
ta convencerte para ter relacións sexuais cando non
queres, imponche prácticas sexuais, ten ataques de
celos, fai que sintas mágoa del, ignora a túa presen-
za diante dos seus amigos, controla o teu móbil
(revisa as túas mensaxes, as chamadas perdidas, a
túa axenda…), ridiculízate ou humíllate en público
ou en privado, enfádase sen motivo, deixate planta-
da, castígate co silencio cando cre que lle fallaches,
ponte a proba constantemente, búrlase dos teus
erros, ameaza con abandonarte cando non fas o que
el quere, faite crer que non estar de acordo con el é
non querelo, contradite sistematicamente...

–Celos
–Ameaza
–Paternalismo
–Descualificación
–Chantaxe emocional.
–Insulto

ACTIVIDADES
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–Tes presenciado ou padecido algún destes com-
portamentos?

–Pon ti exemplos doutros comportamentos ou acti-
tudes abusivas.

–Busca solucións para frealos, por exemplo, facerlle
ver a unha amiga que está controlada pola súa
parella ou a un amigo que está tentado dominar a
moza, non rir as grazas dos rapaces ou homes que
confunden o “sentido do humor” cunha “actitude
sexista”, etc.

–Se o maltrato comezase cunha boa tunda, pensas
que tantas mulleres aturarían ou é preciso comezar

cunha “preparación psicolóxica” da vítima moito
máis sutil?

–Escolle unha serie de televisión que che guste e
analiza os micromachismos que aparecen nela, por
exemplo, nos diálogos, no espazo físico que ocupan
e no protagonismo de homes e mulleres, nos xes-
tos, etc.

–Fíxate no teu contorno (no instituto, na rúa, na túa
casa, nos lugares de lecer como bares, pubs, ciber-
cafés…). Tamén nestes espazos se dan microma-
chismos e violencia de xénero de maneira cotiá
aínda que estean asumidas como normais. Anota
algún incidente deste tipo.

Para frear estas condutas que indican un principio
de control cómpre lembrar que…
Non debes permitir que a túa parella controle a túa
vida.
Ninguén ten dereito sobre a túa apariencia física,
roupa, maquillaxe, etc., non deixarte estar atractiva é
unha forma de apropiarse de ti.
Non debes deixar de facer cousas que che gustan
por non molestar a túa parella.

As relacións sexuais (como, cando, onde) deben ser
escollidas polos dous. O teu corpo é teu e ti decides
sobre el, a túa parella non ten dereito sobre el.
A túa parella debe comprender que non é o centro
da túa vida, o centro es ti.
Saír con alguén non implica pasar todo o tempo na
súa compañía.
As opinións dos dous valen igual aínda sendo dife-
rentes.

ACTIVIDADES
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OLLO POR OLLO

–Quen é aquel tipo da mesa da esquina que non

che quita o ollo de enriba?
–Cal?
–Non, non mires –advertiu el.

“En todos os procesos de maltrato psicolóxico detéc-
tase o que os psiquiatras denominan a sedución per-
versa. O agresor primeiro seduce a vítima para con-
seguir que esta se deixe influír. É o proceso previo ao
dominio. Unha vez derrubadas as barreiras do cues-
tionamento e a crítica ao discurso do agresor, á súa
forma de analizar o mundo, é moito máis fácil domi-
nar a vítima, especialmente se a sedución vai acom-
pañada da desvalorización das ideas dela ou incluso
dela mesma como persoa. Para iso non necesita nin
as palabras. Os simples xestos de fastidio, a reproba-
ción en público ou as miradas de censura son méto-

dos habitualmente utilizados polos agresores para ir
minando a autoestima das súas parellas”.

N. Varela, Íbamos a ser reinas.  Ediciones B,
Barcelona, 2002

–Ideas principais do texto.

–Moitas veces a intimidación lévase a cabo facen-
do uso simplemente da “linguaxe corporal”. Pon
exemplos disto.

TEXTO

TEXTO

Dentro destes actos os celos son especialmente utili-
zados como escusa para controlar a outra persoa.
Moita xente interprétaos como unha proba de amor,
por iso son, en boa medida, comprendidos e tolera-
dos socialmente. 
En realidade, os celos xorden do temor á infidelida-
de, real ou imaxinaria, da persoa amada e do desexo

de posuíla en propiedade exclusiva. Son, polo tanto,
unha mostra de inseguridade, egoísmo e necesidade
de controlar a persoa que supostamente se ama e
nunca deben ser entendidos como unha demostra-
ción de amor, xa que se nunha parella hai confianza
mutua e respecto non deben existir os celos.
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–como o vou saber sen mirar?
–Podes botar unha ollada, pero con disimulo.
Ela botou unha ollada con disimulo.
–Na miña vida vira o gordo ese.
–Non é o gordo. É o outro. Mira, non aparta o ollo
de ti desque chegamos.
A muller moveuse un pouco para ver mellor. El case
salta sobre ela.
–Non mires así, vaise dar de conta.
–Primeiro mándasme mirar, logo dis que non mire.
Aclárate!.
–Muller, non te poñas así! Xa sabía eu que iamos
terminar mal vindo aquí.
–Viñeches porque quixeches.
–Se veño é por ti. Insistiches tanto en que querías
ver o espectáculo que acabei por vir.
–Si, ao final a culpa é sempre miña.
–Só estou dicindo que o paspán aquel de alí non fai
máis ca mirar para ti, non sei por que.
–Pois deberíalo saber. É unha proba de que non
estou como para tirar comigo.
–Mira, non empeces.
–O meu psicanalista di que eses celos que tes cando
bebes non son máis ca inseguridade masculina.
–Pois dille ao teu psicanalista que teño isto de aquí
para mostrarlle a miña inseguridade masculina. E
non me veñas con esas lerias de neurótica, que vou
perder a paciencia.
–Érache boa! Só porque un home está a ollar para
min, o macho xa comeza a ameazarme. E despois a
neurótica son eu!
–Ai, si? Pois déixame a min –e levantouse de súpe-
to, empurrando a cadeira para atrás-. Voulle dar

unha losqueada a ese fulano que non vai volver
ollar para muller ningunha.
Marchou cara á mesa do outro, guiado por aquela
ollada aínda conxelada na súa muller. O home a
penas comezara a erguerse cando xa apañara nos
fociños a tal losqueada, que o fixo caer sentado de
novo, mentres o seu ollo saltaba lonxe, rolando
polo chan coma unha bóla.
Atordoado, o agresor aproveitou a confusión para
escapulirse até a súa mesa e coller a muller polo
brazo.
–Vamos liscar de aquí, que isto vai ser difícil de
explicar.

Fernando Sabino, Un cadelo menos e 29 historias
máis, Xerais, Vigo, 1996

–Hai algún fundamento para os celos deste home?

–Habería fundamento se o home estivese mirando
verdadeiramente a súa muller? Por que?

–Que micromachismo utiliza o home ao longo
deste texto?

–Que explicación dá a muller deses celos?

–Comenta a seguinte frase de Madamme de Staël:
“O home celoso non é un amante que ama senón o
propietario que se anoxa”.
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“A posesión é unha forma de negar a humanidade e
a identidade da parella, socava o respecto e o reco-
ñecemento da persoa amada. O desexo patolóxico
de dominar conduce o amante a esixir que a pare-
lla o ame con exclusividade total, a que exista só
para o seu beneficio. A paixón de dominio e con-
trol, xustificada como un dereito natural, adoita
desembocar na dúbida, no sentimento de traición e
na violencia se estes desexos non se satisfán”.

L. Rojas Marcos, Las semillas de la violencia.
Espasa Calpe, Madrid, 1997

–Ideas principais do texto.

–Que relación ten este texto cos celos?

–Como explicas que tantos asasinatos de xénero se
cometan cando a muller xa se separou ou está en
trámites para facelo?

O CICLO DA VIOLENCIA

O ciclo da violencia é enormemente parecido en todos os
casos. Leonor Walker describiuno en 1984 en tres fases:
- Fase de acumulación de tensión: nela o maltratador
cambia o seu estado de ánimo de forma repentina e
imprevista, móstrase molesto ante calquera comporta-
mento da muller, comezan os insultos, os menospre-
zos, a ira contida, os actos de violencia menor. A ten-
sión xorde arredor de conflitos  e frustracións cotiás.
A muller trata de calmalo, evitando facer aquilo que

a el lle poida molestar e aceptando as súas esixen-

cias, chegando mesmo a culparse a si mesma. A víti-
ma experimenta confusión e anguria. A distancia
emocional, a tensión e a irritabilidade do maltrata-
dor van aumentando até pasar á segunda fase.
- Fase de agresión: Prodúcense malos tratos en forma
de abusos psíquicos, físicos e/ou sexuais graves. Esta
descarga de agresividade alivia a tensión do maltrata-
dor. Ao contrario do que podería parecer, a violencia
do home non é unha demostración de forza, senón un
acto de impotencia. Ao non alcanzar as súas expecta-
tivas o varón sente que perde poder e exerce a violen-
cia para recuperalo. Despois desta fase de golpes cada

TEXTO

Pepe Carreiro.
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“A violencia na parella é a máxima expresión dun
abuso de poder que o maltratador controla a través
do castigo e das mostras de arrepentimento. O cas-
tigo prodúcese de forma repetida e intermitente, e
xera medo, terror en ocasións, e mestúrase con epi-
sodios de tenrura que facilitan na vítima o mante-
nemento da esperanza de cambio a longo prazo”.

B. Sarasúa e I. Zubizarreta, Violencia en la pareja.
Aljibe, Málaga, 2000

–Relaciona as ideas do texto coas fases do ciclo da
violencia.

–Por que pensas que moitas mulleres retiran as
denuncias contra os homes que as agriden?

A modo de testemuño

“Era cariñoso na intimidade, na cama, pero despois
era incapaz de falar. María estaba convencida de
que o seu home estaba moi acomplexado e era pro-
fundamente infeliz a causa do seu carácter, e que
era por iso polo que de vez en cando mallaba nela,
pola súa propia frustración. Despois dunha pelexa,
el sempre choraba. Velo así conmovíaa profunda-
mente. El era tan serio, tan arisco, chorando e
pedindo perdón, partíalle o corazón”.

Citado en E. Bosch e V. Ferrer, La voz de las invi-
sibles. Cátedra, Madrid, 2002

– Paréceche que o arrepentimento destes homes é
verdadeiro, por que?

–Que trazos femininos detectas na actitude da vítima?

TEXTO

un reafirma a súa identidade na parella: debilidade e
submisión na muller e forza e poder no home.
- Fase de arrepentimento ou de “lúa de mel”: Supón
unha fase de calma, con actos de arrepentimento,
demanda de perdón e promesa de que non volverá a
suceder por parte do maltratador. A muller cre na
posibilidade deste cambio de conduta  e tenta que a
relación funcione.
Ao remate desta fase o ciclo comezará de novo. Co paso

do tempo o maltrato, por motivos cada vez máis insig-
nificantes,  vólvese máis frecuente e perigoso. A fase de
arrepentimento tende finalmente a desaparecer.
Cando a situación se fai habitual, a muller percibe
que, faga o que faga, vai sufrir maltrato, pero entón
xa non rompe coa relación pola súa situación psico-
lóxica (baixa autoestima, indefensión, depresión,
sensación de desamparo e impotencia, etc.) froito
do maltrato continuado.
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PARA COMEZAR

–Cres que tamén se produce violencia de xénero na
xuventude?

–Dáse máis entre mulleres maiores e casadas?

–Son igualitarias as relacións afectivas entre a
mocidade?

Prensa: Ollando a realidade

La voz de la escuela, 25 de xaneiro de 2006

AMORES QUE DOEN
O 80% das mozas cren que é posíbel maltratar e
querer ao mesmo tempo.
O meu marido pégame o normal. Esta frase –para a
inmensa maioría, aberrante, para algunhas mulle-
res a é súa realidade- non está tan desfasada como
se podería pensar. Así o demostra o feito de que o
80% das mozas e o 75% dos mozos admitan a posi-
bilidade de que a súa parella os queira aínda que te

VIOLENCIA DE XÉNERO E XUVENTUDE

A VIOLENCIA DE XÉNERO NA XUVENTUDE EN CIFRAS

- O 30% das mulleres maltratadas recoñece que os malos tra-

tos a mans das súas parellas comezaron durante o noivado,

segundo unha enquisa realizada pola Universidade de

Granada en 2006. Segundo a mesma fonte, preguntadas sobre

se antes de que se iniciaran os malos tratos temeron que

podían ser agredidas pola súa parella, o 85% dixo que non.

- Segundo un informe sobre as mulleres mortas por maltrato

en 2005 do Centro Reina Sofía para o Estudo da Violencia, as

vítimas dos asasinatos de xénero son cada vez máis novas. As

que máis morren son mozas de entre 14 e 24 anos (case 5 por

cada millón de mulleres nesa franxa de idade).

- O 40% das denuncias por violencia sexista realízanas meno-

res de 30 anos.

- O 33% das mulleres mortas nos últimos cinco anos tiñan

menos de 30 anos.
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maltrate. Este dato, xunto con outros non menos
arrepiantes, como o de que o 14% das mozas consi-
deren normal que a súa parella lles obrigue a man-
ter relacións sexuais nalgunha ocasión, levou a
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a
Mujeres a centrar os seus esforzos na poboación
máis nova coa campaña Amar non doe.
A terceira parte das persoas que acoden aos servi-
zos de atención a vítimas desta Comisión non cum-
priron a trintena.
Esta última situación levounos a crear grupos tera-
péuticos de mozas maltratadas, na súa maioría víti-
mas da súa primeira parella. A súa situación aními-
ca adoita responder ao seguinte cadro:
Ansiedade, depresión, baixa autoestima, vergoña,
culpa, sentimentos de indefensión, sensación de
baixa capacidade de control e medo á soidade, ao
abandono, e ao dano que poidan sufrir elas ou a
súa familia por represalias. Tamén temen as conse-
cuencias para o maltratador ante a posibilidade de
que sexa detido.
Deterioración importante das relacións sociais,
sobre todo se a relación durou moito tempo.
Senten que quedaron sen amigos e moitas veces
están enfrontadas ás súas familias.
O rendemento académico vese moi prexudicado.
Pois con todos estes datos, aínda hai quen pensa
que a violencia sexista é cousa de mulleres maiores
e casadas.

Ana T. Jack

–Que ideas che resultaron máis abraiantes deste
artigo?

–E ti, que cres?, é posíbel maltratar e querer ao
mesmo tempo? Argumenta a túa opinión.

–É normal que te obriguen ou obrigar a manter
relacións sexuais dentro da parella?

Gustave Klimt.
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PARA COMEZAR

“En Asia e Oriente Medio mátanse as mulleres en
nome da honra. As nenas sofren mutilación xenital
en África Occidental en nome do costume. As
nenas, no sur de África, son violadas e contraen a
SIDA porque os seus violadores cren que o sexo con
virxes os curará da súa enfermidade. E nos países
máis ricos e desenvoltos do mundo, as mulleres
morren a causa das malleiras que lles dan as súas
parellas.
Estas situacións prosperan porque son moitos os
gobernos que fan a vista gorda e permiten que a

violencia contra as mulleres ocorra impunemente.
En moitos países, as leis, as políticas e as prácticas
imperantes discriminan as mulleres, negándolles a
igualdade cos homes e facéndoas vulnerábeis á vio-
lencia. Con moita frecuencia os roles de xénero e as
estruturas sociais reforzan o poder dos homes sobre
a vida e o corpo das mulleres. En moitas comunida-
des, os dirixentes relixiosos e os medios de comuni-
cación fomentan roles, actitudes e costumes que
tratan de subordinar e asoballar as mulleres”.

Amnistía Internacional, Está en nuestras manos. No
más violencia contra las mujeres. Madrid, EDAI, 2004

–Cales son as causas da violencia contra as mulle-
res segundo o texto? 

–Cres que se poden corrixir? De que xeito?

IV.POR QUE SE PRODUCE A VIOLENCIA DE XÉNERO?

TEXTO

PERFIL DO AGRESOR

A primeira gran característica dos agresores é que
non existe ningún dato específico nin típico da súa
personalidade; na maioría dos casos son persoas en
apariencia normais, que non teñen problemas espe-

ciais nas súas relacións sociais ou laborais. O único
elemento común é o feito de  manter ou ter mantido
unha relación sentimental coa vítima. 
Parece que si presentan uns trazos de personalidade
acentuados:
Ten crenzas estereotipadas sobre o modelo masculi-
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Prensa: Ollando á realidade

El País, 3 de setembro de 2005

O REXISTRO CENTRAL DE MALTRATADORES
“FICHA” 90.000 HOMES EN DOUS ANOS
Os xuíces ditaron 55.000 ordes de protección por
violencia doméstica en 25 meses. Cerca de 100.000
persoas –o 90,5% homes- foron inscritas como
supostas maltratadoras no Rexistro Central para a
Prevención das  Vítimas de Violencia Doméstica,
segundo o Ministerio de Justicia. Esta base de
datos, creada o ano pasado, recolle as denuncias
por violencia familiar admitidas a trámite dende
que, en agosto de 2003, se puxo en marcha a orde
de protección contra a violencia doméstica.

–A ese rexistro teñen acceso xuíces, fiscais e policía

xudicial. Que opinas de facer un rexistro público
de maltratadores? Razoa a túa resposta.

no (fortaleza, autosuficiencia, poder, competitividade,
control da situación...)  e feminino (ser sensíbel, dócil,
obediente, submisa...), considera a muller como infe-
rior e séntese dono da persoa da que abusa.
Son persoas moi celosas, cunha preocupación enfer-
miza pola fidelidade da súa parella. Teñen escaso
autocontrol e baixa autoestima.
Outro trazo é que teñen dificultades para a expre-
sións dos sentimentos e emocións, debido en parte
á interiorización dos estereotipos de masculinidade
que fan que os homes oculten os seus sentimentos e

consideren a súa expresión como un signo de femi-
nidade. Tamén mostran  escasa capacidade de
empatía (poñerse no lugar da vítima).

Ante a súa conduta violenta, ou ben negan o seu
comportamento, xa que para eles están desempe-
ñando o papel que lle corresponde a un home
“como debe ser”, ou ben minimizan a gravidade dos
feitos, culpan a vítima da súa conduta ou xustifícan-
se achacando problemas co alcol, o paro, no traba-
llo, etc.

PERFIL DA VÍTIMA

Non pode falarse dun perfil de muller maltratada, xa
que a única condición para que a agresión se produ-
za é ser muller. O único trazo que se repite é ter moi
interiorizados os estereotipos e roles de xénero, por
iso, na súa situación, escúdase en calidades conside-
radas femininas como a capacidade de compren-
sión e de sacrificio polos demais, a  predisposición a
desculpar e perdoar e o non saber detectar nin iden-
tificar as mostras de abuso. Os demais trazos (baixa
autoestima, culpabilización, identificación co agre-
sor...) vai adquiríndoos na relación violenta.
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Prensa: Ollando á realidade 

La Voz de Galicia, 6 de marzo de 2006

A METADE DAS MULLERES MALTRATADAS SEN-
TEN COMPAIXÓN POLO SEU AGRESOR
Un estudo realizado pola Universidade de Granada
entre 338 mulleres maltratadas desvela interesan-
tes datos do perfil das vítimas. Un destes datos é
que as mulleres, cando estaban sometidas a malos
tratos, ademais de ter medo, máis da metade sentí-
an compaixón polo agresor, unha compaixón ás

veces mesmo acompañada de afecto ou amor.
Pouco máis da terceira parte realmente tiñan desexos
de vinganza polo dano recibido.
Preguntadas sobre o castigo que crían que merecían
os agresores, a maioría (un 81%) resaltaron que máis
que calquera castigo o que pedirían é que recibiran
tratamento para que deixasen de ser violentos.
Na maioría dos casos apréciase que elas tiñan un
nivel de estudos máis elevado que as súas parellas,
aínda que eles desempeñaban traballos máis cuali-
ficados, polo que, nestes casos, o paro non ten rela-
ción coa violencia.

–Comenta os datos aparecidos neste artigo.

–Como explicas que se poida sentir amor por unha
persoa que te maltrata?

–Tes escoitado falar da “síndrome de Estocolmo”?
Busca información sobre este tema.

O SISTEMA PATRIARCAL: A MÍSTICA DA MAS-
CULINIDADE E DA FEMINIDADE

Segundo datos do Instituto de la Mujer en máis do 90 %
dos casos de maltrato o agresor é o home e a vítima a
muller. En xeral, os homes predominan rotundamen-
te en todas as modalidades de violencia (asasinatos,
homicidios, asaltos, condución temeraria, etc).
Algunhas explicacións bioloxicistas deste feito sina-

lan que é natural para os homes ser violentos debido
á chamada “hormona masculina”, a testosterona.
Porén, esta teoría non parece sostíbel, xa que o feito
de que estatisticamente as taxas de violencia “mas-
culina” sexan máis altas que as das mulleres non
implica que todos os homes sexan violentos, como
sería normal se dependese dunha circunstancia bio-
lóxica; nin tampouco explicaría a violencia dirixida
de forma selectiva contra as mulleres. 

Idade media do maltratador sentenciado 41 anos

Idade media da vítima de malos tratos

recoñecida xudicialmente 26 anos

Fonte: Federación de Mujeres progresistas, ano 2004
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Prensa: Ollando á realidade

El País. 28 de xaneiro de 2006 

UN POLICÍA EXPERTO EN VIOLENCIA MACHISTA
MATA A SÚA EX-COMPAÑEIRA
... A parella compartía vivenda en Ronda até que
pelexaron hai dous meses e ela rompeu a relación.
Algúns amigos da finada declararon que el quixera
reanudar a relación e ante a negativa dela chegou
mesmo a ameazala.
No que vai de ano, outras oito mulleres foron asasi-
nadas polas súas parellas. O primeiro día de 2006, P.
P. morreu en Algarinejo como consecuencia dos
disparos de escopeta que presuntamente efectuou
contra ela o seu ex marido, que fora denunciado.

Esa mesma xornada, unha muller de orixe marro-
quí faleceu en Marbella asfixiada pola súa ex pare-
lla, sobre a que pesaba unha orde de afastamento...
O 5 de xaneiro, M. M., cidadá francesa, foi apuña-
lada en Palma de Mallorca polo seu ex noivo. O 12,
un capitán do Exército do Aire matou en Zaragoza
a súa ex-muller. O día 23 foi unha cidadá boliviana
en Villanueva de la Cañada. A súa ex-parella afor-
couse.

–Que datos che parecen máis relevantes nesta
noticia?

–Cres que as persoas deben ser libres e autónomas
con parella ou sen ela ou pensas que “se perten-
cen” dalgún xeito nunha relación?.

Os niveis de testosterona non son, pois, unha fonte
clara de tendencias dominantes e violentas dos
homes, senón que estas son máis ben consecuencia
dunhas relacións sociais alicerzadas na desigualda-
de, na dominación dun sexo sobre o outro, na cren-
za de que as mulleres son inferiores e, polo tanto,
están suxeitas a obediencia e submisión.
O sistema patriarcal da nosa sociedade é o que crea
e mantén unha situación na que os homes teñen
máis poder e privilexios que as mulleres e, dentro do
patriarcado, a violencia de xénero practícase como
exercicio de poder do varón sobre a que é considera-

da como propiedade súa, a muller. Por iso os agreso-
res perciben que a autonomía feminina implica
unha perda de control deles.
Esta idea da muller como pertenza, cando a relación
está en vías de acabar ou xa rematada, pode desen-
cadear unha conduta máis violenta ao percibir que
lle foi arrebatada e que a muller pode ser comparti-
da con outra persoa (“es miña ou de ninguén”). É
nesas circunstancias cando se producen a maioría
dos homicidios por parte do home.
Nun 92% dos casos a persecución e o acoso continú-
an despois de ter fuxido a muller da casa.
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–Nos cómics ou nos debuxos animados, os heroes
son aqueles que se distinguen pola súa forza e non
pola súa capacidade de argumentación. Os bos e os
malos non se diferencian polas súas accións, xa que
todos recorren igualmente á forza física. Normal-
mente o triunfo corresponde a quen ten máis
poder, o máis violento, de xeito que se lexitima a
violencia e os dominadores simultaneamente.

–Analiza agora o papel  dos heroes (Tarzán,
Batman, Superman, etc).  

–Analiza algún videoxogo (segundo cifras do
Instituto da Muller de 2004, o número de xogadores
de videoxogos supera con amplitude ao de xogado-
ras –67% mozos e 24% mozas). Que valores se
transmiten, a violencia, a superioridade, o poder, a
forza, o orgullo, o desprezo ou ben a argumenta-
ción, o acordo e a cooperación?. Como aparece
representada a muller nos videoxogos, como
obxecto de sedución, cos seus atributos femininos

moi marcados, como débil, con necesidade de ser
salvada ou en igualdade de condicións que un
home?.

–Coñeces a letra dalgunha canción rap que sexa
unha invitación ao trato humillante ou violento
para a muller?.

–En certo tipo de deportes a violencia física e o uso
dunha linguaxe groseira fíxose común entre espec-
tadores e deportistas. Tamén se utiliza unha lingua-
xe inzada de metáforas bélicas á hora de informar
xornalisticamente sobre eles. Pon algún exemplo
disto (rendición incondicional do adversario, infli-
xir unha humillante derrota ao inimigo...).

–Que idea se transmite no deporte, o importante é
participar ou gañar?.

–Tes escoitado a expresión “os homes non choran”.
Non choran de verdade?.

ACTIVIDADES

Nesta cultura patriarcal, nenos e nenas van interiori-
zando os roles e estereotipos de xénero para que
desempeñen axeitadamente o seu papel de superio-
res ou inferiores, de dominadores ou dominadas.
Así, transmítese que a masculinidade está asociada
ao poder, ao triunfo, á agresividade, á competitivida-
de, á non manifestación de sentimentos e debilida-

des; aos homes toléraselles un maior grao de violen-
cia porque neles percíbese como normal, aprenden a
utilizar a forza como medio para resolver frustra-
cións e conflitos, son educados para loitar, impoñer,
conquistar, para valorar a vitoria por riba de todo, iso
empúrraos a estar constantemente probando o
machos que son. 
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“Segundo o modelo social, os nenos deben ser for-
tes, duros, valentes, non deben chorar, deben ser
homes feitos e dereitos. Calquera desviación do
comportamento “macho” recibe unha sanción nega-
tiva: a ameaza sobre a propia sexualidade, o temor a
ser botado do grupo dos fortes. Os rapaces non
deben abrazarse nin bicarse, o que se espera deles é
que se relacionen agresivamente, que compitan.
Esta é a norma da formación masculina, non o cari-
ño ou a tenrura, que, entre varóns, son considerados
como comportamentos inadecuados e por iso, para-
doxalmente, máis ameazadores e preocupantes que
os comportamentos violentos. A homofobia está pre-
sente constantemente, o medo a que, se non se
educa os nenos para que sexan rudos e despiadados,
serán homosexuais ou cando menos amariconados”.

M. Miedzian, Chicos son, hombres serán. Horas y
horas, Madrid, 1995

TEXTO

A maioría dos homes non son violentos pero poden
resultar violentos de seren educados e condiciona-
dos para idealizar a guerra, admirar figuras heroicas
marciais ou para buscar o triúnfo por riba de todo. 
Dende a infancia ensínaselles aos homes a demos-
trar a masculinidade ou virilidade a través da violen-

cia e isto promóvese especialmente nos medios de
comunicación, as películas violentas, os videoxogos,
en certos deportes (fútbol, boxeo...), nas mensaxes
dalgúns tipos de música (rap, heavy metal) que, á
súa vez, reforzan o estereotipo feminino de debilida-
de, dependencia, atractivo sexual e pasividade.

Castelao.
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“A nena vese constamente sometida a unha aprendi-
zaxe en papeis de submisión. A ensinanza destes roles

realízase a través de castigos e gratificacións, pero,
sobre todo, a través do medo ao rexeitamento, primei-

–Estás de acordo coas ideas do texto?

–Cal é o significado e a valoración destes termos
cando se utilizan como insultos: “maricas”,
“pouco home”, “brando”, “nenaza”.

–Hai unha dobre discriminación cando a un neno
se lle chama “maricón”: sexismo e homofobia.
Define coas túas palabras estes conceptos.

De igual forma, trátase de erradicar o comporta-
mento agresivo e violento nas nenas. A elas incúlca-
selles a submisión, obediencia, dozura, pasividade, a
resignación, o dar prioridade aos intereses e necesi-
dades dos demais antes que aos propios, a valorarse
en función do seu aspecto físico, etc. Tamén predo-

mina a idea de que a muller está máis inclinada que
o home á vida sentimental e, por conseguinte, é
nesta onde se atopará realizada. Así, dende nenas, se
transmiteselle á muller os seus obxectivos en termos
de relacións sentimentais, situando as súas esperan-
zas de autorrealización na esfera do amor.

TEXTO

–Analiza o papel das princesas ou das mozas que
aparecen nos contos ou nas películas infantís de
debuxos animados. Cando alcanzan a máxima feli-
cidade?, que comportamento adoptan nas rela-
cións cos homes?, como son os seus atributos físi-
cos?, e as súas capacidades intelectuais? .

–Expresa doutra forma o que se quere dicir con
estas frases: “Bebeu como un home”, “loitou como
unha muller”, “esforzouse por gañar como un
home”, “esas son cousas de mulleres”.

–Cales teñen un sentido positivo e cales negativo?

ACTIVIDADES
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ro dos seres queridos e máis tarde da sociedade. Unha
nena forte, activa, intelixente, orgullosa do seu sexo e
capaz de defenderse sen rodeos dun varón será san-
cionada como pouco feminina e é posíbel que sexa
castigada máis severamente que este se é agresiva.
Mentres que unha nena é protexida inmediatamente
ante unha pelexa, ao neno obrígaselle a defenderse”.

N. Varela, Íbamos a ser reinas. Ediciones B,
Barcelona, 2002

–Tes presenciado ou experimentado o que se di
no texto?

–Paréceche que a insubmisión ou a rebeldía son
sempre negativas ou non? Por que?

Para reflexionar

Un estudo sobre as revistas femininas xuvenís
(Ragazza, Glamour, Nuevo Vale, Super Pop, Loka
Magazine, …), que contan con máis dun millón
de lectoras maioritariamente entre os 12 e os 25
anos, indica que, aínda que disfrazadas de gla-
mour e modernidade, estas revistas potencian un
rol tradicional de muller, sempre guapa e com-
pracente.
En todas hai seccións de beleza, moda, xente famo-
sa, horóscopos, relacións cos homes, tests e con-
sultorios que manteñen os estereotipos sexistas.
Reducen o mundo das adolescentes á preocupa-

ción pola sedución dun rapaz, polo consumismo
(de roupa, de produtos cosméticos…) e pola
imaxe, creando mesmo unha obsesión polo físico
xa que a beleza aparece como o elemento princi-
pal de sedución co que conta a muller. Os mode-

los de beleza e a moda que publicitan idealizan
un tipo de muller perfecta e non mostran a diver-
sidade de corpos que existen na realidade.
As relacións de parella, lonxe de se entender
como unhas relacións igualitarias e recíprocas
son presentadas como unha forma de agradar aos
mozos, que é o obxectivo vital para elas. O amor
aparece, pois, como a única vía das lectoras para
conseguir a felicidade e a renuncia por parte da
muller a intereses profesionais, académicos, etc.,
móstrase habitualmente como un compoñente
máis do amor. A súa perda é vista como o peor
castigo para unha muller.
Os estímulos profesionais e intelectuais están
practicamente ausentes. As mozas “modernas”
desas revistas aparecen totalmente despreocupa-
das de temas como o laboral ou o académico. A
súa meta fíxase na conquista dun home. Tamén
contribúen a inhibir a participación das mozas en
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Algúns exemplos de pasividade
Prensa: Ollando a realidade

Faro de Vigo, 29 de decembro de 2005
O 77% DOS GALEGOS QUE COÑECE ALGÚN CASO
DE MALTRATO NON O DENUNCIA
Dous de cada dez galegos coñecen alguén no seu
contorno que sofre ou sufriu violencia doméstica.
Porén, o 77% destas persoas non denunciou os
malos tratos. A realidade contrasta coa teoría xa
que sete de cada dez galegos afirman que, no hipo-
tético caso de que coñecesen alguén que fose víti-
ma deste tipo de agresións, si estarían dispostos a
denuncialo.
Malia o rexeitamento institucional e as múltiples
campañas contra o maltrato, aínda hai un seis por
cento de galegos que xustifican as agresións no
ámbito doméstico. 
A enquisa realizada mediante 1.600 entrevistas apun-
ta que un 3,2% dos galegos ven a violencia doméstica
como “algo inevitábel que sempre existiu” e que un
2,7%  considérana “aceptábel nalgunhas circunstan-
cias”.

movementos políticos, culturais ou asociativos
que axuden a desenvolver a súa capacidade inte-
lectual e a súa implicación en temas sociais, xa
que case non se ofrecen modelos deste tipo.
Estas revistas teñen unha importante influencia
nas mozas, pois venden unha serie de valores e

patróns de comportamento que as adolescentes
absorben sen apenas crítica.

–Comenta as ideas que aparecen neste estudo
sobre o papel das revistas femininas xuvenís.

OS CÓMPLICES

A sociedade: Na nosa sociedade aínda perdura a idea
de que a violencia exercida contra a muller pola súa
parella é un asunto privado, que son “cousas de pare-
lla”, nas que ninguén debe intervir. En realidade, a vio-
lencia de xénero é un problema social, ante o que a
pasividade e o silencio se transforman de inmediato
en complicidade que só serve para perpetuar ese deli-
to. A falta de denuncia social só favorece o agresor.
Non hai absolutamente nada que xustifique o abuso
nin a violencia contra a muller nunha relación de
parella, pero tampouco debe haber nada que xustifi-
que o silencio e a pasividade de quen o contempla
desde fóra, xa que o dereito á non interferencia igno-
ra e oculta que as relacións entre os sexos tamén son
relacións sociais e non só persoais e que, cando nelas
se produce violencia, non son relacións entre iguais,
senón relacións de poder.
Segundo a lexislación vixente, as persoas que teñan
coñecemento dunha agresión están lexitimadas para
poder interpoñer unha denuncia.
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Para a maioría (o 87%) o abuso do alcool e as dro-
gas é o factor que máis incide na aparición de casos
de malos tratos, seguido dos problemas psicolóxi-
cos e mentais dos maltratadores (85%).
Preguntados sobre se o machismo pode ser o des-

encadeante de malos tratos, a xuventude galega é a
máis concienciada con este problemas, mentres
que os homes, sobre todo os maiores ou os que
residen en núcleos rurais, restan peso a este argu-
mento como explicación da violencia doméstica.

–Comenta as ideas principais deste artigo.

–Coñeces algún caso de maltrato entre a túa veci-
ñanza, familia, amizades, etc.?

–De coñecelo, ti denunciaríalo? Por que?

–Se presenciases un asasinato, un atraco ou unha
malleira na rúa, chamarías a policía? Por que? Se a
vítima fose unha persoa amiga túa, denunciarías?

–Pensas que hai algún rexeitamento social cara a os
maltratadores ou seguen conservando as súas ami-
zades, recoñecemento no ámbito laboral, etc.?.

Traballando coa prensa.Algúns exemplos:

A seguinte imaxe apareceu no diario La Voz de
Galicia o 5 de maio de 2004 acompañando a noticia
dun home maltratado, que levaba por título “Liorta
pasional entre viñedos. Un home perdoalle á súa
noiva despois de agredilo cun aixadón”. 

–Como aparecen representados o home e a
muller?, con que atributos físicos e actitudes?
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–Que ideas se están transmitindo con esa imaxe
sobre esas persoas?

–Está tratado con rigor e seriedade o tema?

El País, 7 de xaneiro de 2006

O PRESO QUE MATOU A SÚA EX-MULLER FORA
DETIDO POR MALTRATO A OUTRA PARELLA
...A muller morreu case no acto na vía pública, á vista
dun veciño que acudiu alarmado polos seus berros.
Faleceu desangrada sobre o asfalto nunha noite de
chuvia, na rúa Lúa de Palma. Marie recibiu unha coi-
telada directa ao corazón mentres, dende o chan, ten-
taba defenderse con forza e zafarse da criminal agre-
sión do seu antigo compañeiro. A testemuña narrou o
final da traxedia: “Saín ao escoitar gritos. El estaba
enriba dela. Berreille ́ déixaa´  e vin como sacaba o coi-
telo (do corpo da muller). Díxome: ‘Quítate que non te
mate, que ela xa está morta’. E fuxiu ensangrentado”.

–Hai algo inadecuado neste extracto da noticia?

–Selecciona e analiza algunha noticia de prensa
sobre violencia de xénero, sinalando o que hai de
acertado ou inacertado na súa redacción.

Os medios de comunicación: Con frecuencia, tamén
os medios de comunicación, suxeitos aos prexuízos
machistas igual que o resto da sociedade, presentan
as noticias sobre violencia de xénero de tal forma
que reforzan os estereotipos sobre este tema. Así,
non aparecen as análises, a identificación das causas
nin a opinión das persoas expertas. Habitualmente
escóndese a identificación do agresor pero non a da

vítima, os que opinan son os veciños, insístese nas
circunstancias persoais exculpatorias do agresor
(estaba deprimido…), resáltanse os datos morbosos,
etc. 
Este tratamento inadecuado nos medios de comuni-
cación non axuda a formar un estado de opinión de
rexeitamento contundente e xeneralizado da violencia
de xénero como ocorre, por exemplo, co terrorismo.
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Algúns exemplos:

-Unha senteza da Audiencia de Pontevedra de xuño
de 2002 non considera particularmente vexatoria
ou degradante a conduta dun violador que  amor-
dazou a súa vítima, ameazouna cun coitelo e pene-
trouna vaxinal e bucalmente, porque posterior-
mente lle ofreceu un vaso de auga.

-Unha sentenza dun xulgado de Barcelona de xanei-

ro de 2004 absolve un acusado de malos tratos por
considerar que o aspecto físico da vítima, a súa
forma de vestir, con aneis, pulseiras e curiosos brin-
cos demostraban unha conduta que non coincidía
coa dunha muller que pasara meses de agresións.

-Unha senteza da Audiencia de Sevilla de marzo de
2006 rebaixa á metade a pena dun maltratador por
considerar que o pau dunha fregona, un caxato e
unha cadeira de plástico  non son unha arma mor-
tal, mesmo sendo usados todos á vez e de forma
brutal para bater nunha muller.

-Unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de
Cataluña de maio de 2000 rebaixa os anos de cadea
a un home que pateou, esganou e descuartizou a
súa compañeira por entender que non houbo asa-
ñamento. A face da muller tivo que ser reconstruí-
da por ordenador para poder ser identificada.

-Unha sentenza dun xulgado de Manresa de xanei-
ro de 2004 deixa en liberdade sen fianza un home
acusado de degolar á esposa porque non “hai risco
de reincidencia”.

-Unha sentenza da Audiencia Provincial de
Barcelona de abril de 2001 impón unha a pena
mínima de seis anos de cadea a un policía que obri-
gou, revólver en man, unha nena de 13 anos a prac-
ticarlle unha felación, ao considerar que non pode
agravarse a pena porque a menor xa tivera rela-
cións sexuais plenas antes dos feitos. 

O sistema xudicial: Tamén no sistema xudicial
persisten moitos xuíces e xuízas con prexuízos
contra a muller que se manifestan en moitas sen-
tenzas polémicas, minando así a confianza das
vítimas na propia xustiza.

Xosé Lois.
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Algúns exemplos:

Artigo firmado en 2006 por Gonzalo Gironés, cate-
drático de teoloxía, na folla parroquial Aleluya, que
se distribúe na maioría das igrexas de Valencia:

“Queixábase unha muller nun xornal da agresión
que sofre a metade dos humanos, ou sexa, as
mulleres, por parte da outra metade. Proba diso
son as 63 mulleres mortas a mans das súas parellas
en España no ano 2005. Sen negar que iso sexa ver-
dade, convén facer dúas precisións. Primeira: nin-
guén confesou que fixeron as vítimas, que máis
dunha vez provocan coa súa lingua.
O varón, xeralmente, non perde os estribos por
dominio, senón por debilidade: non aguanta máis e
reacciona descargando a súa forza que esmaga a
provocadora”.
No mesmo artigo, considera “peor” os abortos que
a violencia contra as mulleres.

–Valora as opinións que aparecen neste artigo.

ACTIVIDADES

–Lembras algunha outra sentenza sobre violencia
de xénero que che parecese escandalosa?

–Comenta os resultados da seguinte enquisa do CIS
(Centro de Investigacións Sociolóxicas), publicada
en xaneiro de 2006: 

Que grao de confianza ten unha muller maltratada
nos seguintes grupos e institucións?  

En %

Grupos ou institucións Moita confianza Pouca confianza
O Estado 6,5 41,8
A policía 10,4 32,5
Os servizos médicos 21,7 10
Os servizos sociais 20,9 13,2
Os xulgados (xuíces) 5,6 41,3
A familia 35,7 8
Os amigos 27,2 11,8
As organizacións de mulleres 36 5,3

A relixión: Tamén a postura da Igrexa, discrimina-
toria coa muller en múltiples aspectos, defensora
dun sistema xerárquico onde a autoridade só lle
corresponde ao home e represora da sexualidade,
especialmente da muller, contribúe coas súas
xustificacións e falta de denuncia a manter a vio-
lencia de xénero.
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A violencia de xénero na música

–Cal é o tema e a mensaxe da seguinte canción?

–Busca nela algunha das causas da violencia de
xénero e das consecuencias na vítima.

Bebe, Malo eres
Apareciste una noche fría
con olor a tabaco sucio y a ginebra
el miedo ya me recorría
mientras cruzaba los deditos tras la puerta.
Tu carita de niño guapo
se la ha ido comiendo el tiempo por tus venas
y tu inseguridad machista
se refleja cada día en mis lagrimitas.

Una vez más, no por favor que estoy cansada 
y no puedo con el corazón.
Una vez más, no mi amor por favor,
no grites que los niños duermen.

Voy a volverme como el fuego
voy a quemar tu puño de acero
y del morao de mis mejillas saldrá el valor
para cobrarme las heridas.
Malo, malo, malo eres
no se daña a quien se quiere, no
Tonto, tonto, tonto eres
no te pienses mejor que las mujeres.

El día es gris cuando tú estás
hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti
que nadie puede hacerte daño, nadie puede
hacerte daño
Hoy vas a conquistar el cielo
sin mirar lo alto que queda del suelo
hoy vas a ser feliz
aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea
largo…
Hoy vas a conseguir reir tanto de ti y ver que
lo has logrado…

Hoy vas a comprender
que el miedo te puede romper con un solo
portazo.
Hoy vas a hacer reir
porque tus ojos se han cansado de ser llanto,
de ser llanto…
Y el sol vuelve a salir cuando te vas
y la penita de mi corazón
yo me la tengo que tragar con el fogón.
Mi carita de niña linda
se ha ido envejeciendo en el silencio
Cada vez que me dices puta
se hace tu cerebro más pequeño.

Una vez más, no por favor que estoy cansada 
y no puedo con el corazón.
Una vez más, no mi amor por favor,
no grites que los niños duermen.

ACTIVIDADES
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PARA COMEZAR

V. COMO EVITAR A VIOLENCIA DE XÉNERO?
ROMPER COS ESTEREOTIPOS DE XÉNERO

Para previr a violencia de xénero é moi importante
acabar cos roles e estereotipos de xénero que apren-
demos culturalmente, pois así eliminaríanse as des-
igualdades e produciríase unha repartimento máis
equitativa de poder entre ambos os sexos. 
Estes estereotipos ou clixés de xénero aos que nos
sometemos son igualmente nocivos para homes e

mulleres, pois obrigan a cada persoa a renunciar a
aquelas calidades socialmente atribuídas ao sexo
contrario, encorsetando a nosa personalidade e
impedindo desenvolver as nosas potencialidades,
perdendo con iso unha indubidábel riqueza huma-
na. Así, os rapaces teñen censuradas as condutas
tenras, a expresión dos sentimentos e emocións, o

“Por cada muller forte cansa de aparentar debilida-
de, hai un home débil canso de parecer forte.
Por cada muller cansa de ter que actuar como unha
parva, hai un home agobiado de ter que aparentar
sabelo todo.
Por cada muller cansa de ser cualificada como
“femia emocional”, hai un home a quen se lle
negou o dereito a chorar e a ser delicado.
Por cada muller catalogada como pouco feminina
cando compite, hai un home obrigado a competir
para que non se dubide da súa masculinidade.
Por cada muller cansa de ser un obxecto sexual, hai

un home preocupado pola súa potencia sexual”. 

Mª Jose Arana, citado en El sexo de la violencia.
Icaria, Barcelona, 1998

–Cal é a idea que quere transmitir o texto? Estás de
acordo?

–Sentícheste algunha vez como as mulleres ou
homes que se describen no texto?

TEXTO
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interese polas cuestións estéticas propias ou polo
fogar. Mentres que as rapazas deben limitar as súas
ambicións, estar máis dispostas a ceder, a non tomar
a iniciativa, a entregarse e sacrificarse polos demais
sen valorar as súas propias necesidades, a perseguir
ante todo a consecución dunha parella e a materni-
dade, en definitiva, a estar nun segundo plano. 
Cada persoa debe poder elixir libremente valores
afastados dos modelos de masculinidade e femini-
nade, que limitan o noso desenvolvemento pleno.
Tanto rapaces como rapazas han de formarse dun
xeito integral. Elas deben asumir valores de autono-
mía e de non dependencia; eles, valores de sensibili-
dade e coidado cara a outras persoas, porque eses
valores son enriquecedores en calquera ser humano
independentemente do seu sexo. 

Aos homes, instalados nunha posición social de
dominio en relación coas mulleres, non lles foi pre-
ciso analizar as súas formas de comportamento.
Posto que a súa conduta se acepta como modelo, os
homes non están afeitos a cuestionala e tenden a
pensar que a súa forma de proceder é natural,
espontánea, derivada da súa personalidade. Iso difi-
culta o cambio, posto que os comportamentos e
actitudes son percibidos como intocábeis. Pero é
urxente reformular a mística da masculinidade, des-
terrar mitos como que a agresividade é un rasgo
natural do masculino e ensinarlles aos homes non
só a valorar as calidades femininas, senón tamén a
incorporalas á súa vida para poder valorar adecua-
damente as relacións persoais e a vivencia e expre-
sión dos propios sentimentos e emocións.

“A masculinidade non é algo que vén dado, algo co
que se nace, senón algo que se alcanza a través do
triunfo e da realización. É un limiar crítico que os
mozos deben cruzar por medio de probas e penali-
dades. Todos os homes traban unha loita semellan-
te en todos os ámbitos da súa vida, como maridos,
provedores, pais, amantes, guerreiros, incluso
cando manteñen relacións duradeiras de afecto e

camaradaría. En canto a eses homes que non
logran pasar a proba, os esgotados, os débiles, son
pasto da mofa e o escarnio.
Moitos homes describen a súa infancia e adoles-
cencia como unha época de penalidades na que a
súa resistencia a, e capacidade para negar os senti-
mentos (de medo, dor, tristura, perda) marcaron a
súa condición de varóns. Caracterizándose a mas-

TEXTO



67

–Imaxina o que sentirías nas seguintes situacións: 

a) déixate a túa parella
b) gaña o teu equipo 
c) defraudas seriamente un amigo
d) recibes un premio

Escolle unha delas e describe como mínimo en dez
liñas as túas emocións.

–É bo expresar os sentimentos? Hai formas mello-
res e peores de expresar sentimentos e emocións?
Explica a túa resposta e pon exemplos.

–Ordena de máis a menos importante na túa vida as
seguintes cousas: gañar cartos, ter un bo traballo, ter
moitas e boas amizades, ter boas relacións cos pais,
comprar a roupa que che gusta, estar ben coa parella. 

–Debuxa un diagrama que represente por épocas
os bos e malos tempos da túa vida.
Que ocorre nas temporadas boas?, que protagonis-

mo teñen os sentimentos nesas épocas?.

–Busca información sobre a “intelixencia emocional”.

ACTIVIDADES

culinidade pola confianza nun mesmo, a indepen-
dencia, o control emocional e un profundo recelo á
intimidade”.

A. Clare: Hombres. La masculinidad en crisis.
Taurus, Madrid, 2002

–Pensas que a masculinidade dun home está cons-
tantemente a proba?

–Existe menosprezo cara a aqueles rapaces ou
homes que non se amoldan ao modelo de mascu-
linidade dominante?
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“Vivimos nunha cultura que nos infantiliza. Para a
nosa sociedade as mulleres son obxectos sexuais,

decorativos, domésticos ou funcionais. O suposta-
mente feminino resúmese en vivir a vida do outro e

–Sabes cociñar, usar a lavadora, pasar o ferro, etc.?

–Por que aprendiches a vestirte e a ducharte? Son
igual de imprescindíbeis as outras actividades
domésticas (cociñar, lavar a roupa, limpar...)?

–Pódese dicir dunha persoa que é autónoma e
adulta se depende doutra?
As mulleres dedican 7 horas e 22 minutos ao traba-
llo doméstico, fronte ás 3 horas e 10 minutos que

dedican os homes (Fonte: Instituto de la Mujer,
2006).
Só as mulleres cociñan e fan a bogada en máis do
75 % dos fogares (Fonte: CIS, 2005).

–Paréceche xusto esa repartimento? Se ti foses do
sexo contrario, que farías?
–Tes escoitado falar da “dobre xornada laboral” que
desempeña a muller que ten un traballo remunera-
do? A que se pode referir?

ACTIVIDADES

É tamén imprescindíbel, rompendo cos estereotipos
de xénero, que os homes asuman dende a infancia e
valoren como unha necesidade persoal a aprendizaxe
das tarefas que son vitais, é dicir, necesarias para o
desenvolvemento da propia vida e que comprenden
todas as tarefas domésticas (limpeza da casa e da
roupa, alimentación, etc.). Só deste xeito poderá
adquirir a autonomía indispensábel para atender as
súas propias necesidades sen a intervención dunha

muller e para implicarse nesas tarefas cando conviva
cunha parella.
Tamén debe ser superado o sometemento da muller
a un modelo de feminidade que a subordina ao
home e a reduce ao coidado do fogar e dos fillos. A
mística da feminidade, con valores como a submi-
sión, o silencio e a obediencia,  impide un desenvol-
vemento integral da muller, e mutila as súas capaci-
dades.

TEXTO
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a través dos outros: os fillos, a parella, os pais, infi-
nitas telenovelas. Xunto coa subordinación ao
outro medra a inseguridade propia e os sentimen-
tos de desvalorización.
A muller debe converterse en transformadora da
súa propia historia. Comezar a ser dona do seu
tempo e do seu espazo”.

L. Mizrahi, La mujer transgresora. Emecé,
Barcelona, 1992

–Ideas principais do texto.

Os estereotipos de feminidade son aceptados, en
moitos casos, polas propias mulleres como verda-
des consagradas, por iso non se rebelan contra eles.
Eses modelos culturais están tan asumidos que a
súa transgresión leva moitas mulleres ao temor a
ser marxinadas, a perder a aprobación social e ao
medo á soidade.
É necesaria a adopción por parte da muller de tra-
zos positivos, como son a iniciativa, a independen-
cia, a curiosidade, o valor, o pensamento abstracto
e a autoestima, que tradicionalmente se asocian
coa masculinidade.
A autoestima é o recoñecemento da propia valía,
a consideración que temos de nós mesmos/as e
baséase en todos os pensamentos, sentimentos,
sensacións e experiencias que sobre a nosa per-
soa fomos recollendo durante a vida. Unha boa
autoestima fainos adoptar unha actitude resolta
ante a vida e os seus retos, dános forza para asu-
mir responsabilidades e para enfrontarnos con
seguridade aos problemas. Pola contra, a baixa
autoestima e a desvalorización propia son aspec-
tos que favorecen o enganche con parellas poten-
cialmente violentas e paralizan a muller á hora de
decidir deixar esa relación.

Pepe Carreiro.
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Tes autoestima se...
Estás orgullosa/o dos teus logros.             
Actúas independentemente.                   
Asumes as túas responsabilidades.             
Afrontas novos retos con entusiasmo.             
Toleras ben a frustración.                             
Sénteste capaz de influír noutros.

Careces de autoestima se...
Infravaloras o teu talento.
Cres que os demais tampouco te valoran.

Culpas a outros das túas debilidades.
Os novos retos provócanche estrés.
Frústraste con facilidade.
Es influíbel polos demais.                  

Ter unha boa autoestima comeza por…
Gustarse, quererse e aceptarse un mesmo/a.
Ter seguridade e confianza nas nosas capacidades e
ser conscientes das nosas limitacións.
Valorarse un/ha mesmo/a.

–E ti, cres que tes unha boa autoestima?

–Tira unha pelota de papel a outra persoa da clase
e di algunha calidade positiva que ti vexas nela.
Quen recibe a pelota engade de si mesma/o algo
positivo e pásalla a outra persoa facendo o mesmo.

–Cal é a calidade persoal coa que naciches que máis
valoras, por exemplo, a vitalidade, o optimismo, o
sentido do humor, a sociabilidade, etc. ?

–Das seguintes condutas cales son submisas e cales
asertivas:

ACTIVIDADES

A submisión é outra das características presentes no
modelo de muller tradicional que anula o seu crece-
mento como persoa. Por ser un comportamento que
“non molesta” adoita pasar desapercibido, pero
debe ser substituído por unha conduta asertiva. A

aserción é o comportamento das persoas que son
capaces de facerse valer, de reivindicar o que lles
pertence, de pedir o que cren que se lles debe e de
negarse a facer aquilo que non queren facer.
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–Aceptar ir a un sitio que non che gusta porque
outro o di.

–Estabelecer as túas condicións, igual que o fixeron
os demais, para participar nunha actividade.

–Negarte a quedar máis tempo nun sitio porque a
ti non che apetece aínda que quede o resto do
grupo.

–Cambiar unha roupa que che gusta porque cho
pide a túa parella.

–Defender a túa opinión aínda estando en minoría
nunha discusión.

–Pon ti outros exemplos de condutas submisas e
asertivas.

–Que predomina en ti, as condutas submisas ou as
asertivas?

–Tenta explicar o significado da  seguinte frase de
Mario Benedetti: “Un non sempre pode facer o que
quere, pero sempre ten o dereito de non facer o que
non quere”. 
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PARA COMEZAR

“A violencia como medio de conseguir a xustiza é
pouco práctica e inmoral. É unha espiral descen-
dente que acaba en destrución. A vella lei do ollo
por ollo deixa a todos cegos. É inmoral porque
busca humillar o opoñente no canto de gañar a súa
comprensión. Busca aniquilar no canto de conven-
cer. A violencia é inmoral porque medra no odio no
canto de no amor. Destrúe a comunidade e fai
imposíbel a irmandade. Deixa a sociedade nun
monólogo e non nun diálogo. A violencia derrótase
a si mesma. Crea violencia nos superviventes e bru-
talidade nos destrutores”.

Martin Luther King

–Ponlle un título ao texto e sinala as súas ideas
principais.

–A valentía, a rebeldía, a determinación, o des-
acordo ou a protesta non se poden expresar
mediante condutas pacíficas? Razoa a resposta.

A RESOLUCIÓN NON VIOLENTA DOS CONFLITOS

TEXTO

Para previr a violencia de xénero é imprescindíbel
aprender a controlar e canalizar a agresividade
para resolver os conflitos sen recorrer a compor-
tamentos violentos, por medio do diálogo, o acor-
do e a negociación.
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–M. Luther King, I. Gandhi ou as Nais da Praza de
Maio son exemplos de persoas que utilizaron a non
violencia nas súas loitas por distintas causas e que
se erixiron en modelos de resistencia. Pensas que a
súa actitude foi covarde? Por que?

–Menciona algún aspecto concreto e realista que ti
poidas facer para crear paz (deixarte de pegar cun
amigo, non facer enrabechar os irmáns pequenos…)

–Moitos conflitos xorden simplemente dun erro na
comunicación (por non saber escoitar, non saber
dicir as cousas da maneira adecuada, etc.).
Reflexiona sobre como os nosos comentarios ou a
forma de expresarnos poden facer sentir mal ou
non aos demais.

Pon exemplos de formas respectuosas e outras
ferintes de dicir ou pedir algo nos seguintes casos:
–Cando alguén chega tarde a unha cita contigo e iso
che molésta, como llo fas saber?
–Cando prestas algo valioso para ti e cho estragan,
como lle transmites o teu sentir a esa persoa?
–Cando che molesta o comportamento de alguén
contigo, como protestas?

–Fai unha relación de expresións que che parezan
ofensivas, que che fagan sentir mal e que, polo
tanto, non debes tampouco empregar ti con nin-
guén. Por que ou para que se din? 

–Que pasaría se estivésemos todo o día utilizando
insultos?

ACTIVIDADES
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PARA COMEZAR

Poema

A miña táctica é mirarte,
aprender como es,
quererte como es.
A miña táctica é falarche e escoitarte,
construír con palabras unha ponte indestrutíbel.
A miña táctica é quedarme na túa lembranza,
non sei como nin sei con que pretexto,
pero quedarme nela.
A miña táctica é ser franco
e saber que es franca
e que non nos vendamos simulacros
para que entre os dous non haxa panos nin abis-

mos.
A miña estratexia é, en cambio,
máis profunda e máis simple.
A miña estratexia é que un día calquera,
non sei como nin sei con que pretexto,
por fin me necesites.

Mario Benedetti, Táctica e estratexia.

–Que concepción do amor e da parella aparece
neste poema?

–Pensas que aparece a idea de posesión ou domi-
nio cara á muller?

–Que é o amor para ti? Que agardas dunha rela-
ción de parella?

RELACIÓNS AFECTIVAS DE IGUALDADE E RESPECTO MUTUO
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–Xogando cos roles: Estás nunha festa e coñeces
alguén que che interesa. Como tentas seducir esa
persoa? (que dis, como actuas, que recursos utili-
zas?) Fai con outra persoa un guión desta situación
pero cambiando o papel, o rapaz fai como se fose a
rapaza e á inversa.

–Atendendo ao que fixestes na actividade anterior,
pensas que hai unha forma de seducir masculina e
outra feminina? Xustifica a resposta.

ACTIVIDADES

Aprendemos a amar observando as relacións entre
parellas, nas series da televisión, no cine, nas revistas
femininas xuvenís, na literatura, nas letras das can-
cións, na vida dos famosos, etc. En todas as socieda-
des existen unhas pautas ou guións amorosos diferen-
ciados por xéneros. O noso modelo de amor e de
sedución responde a unha sociedade onde a muller e
o home non están nunha posición de igualdade. Isto
fai que no guión heterosexual tradicional as nenas
sexan educadas para desenvolver un modelo de sedu-
ción no que utilizan esencialmente o corpo, os xestos

e a roupa. A muller seduce coa súa beleza, por iso é
considerada como un obxecto no que enfatizar o seu
atractivo físico e as actitudes compracentes co home.
A ela asígnaselle o papel pasivo na relación (agarda a
ser elixida, a ser protexida, apoia o home…) 
Os nenos, pola contra, son educados para seducir polo
que teñen (os bens materiais) ou por desempeñar
axeitadamente o rol masculino tradicional (ser impa-
síbeis, mostrarse seguros, decididos, valentes…). A el
asígnaselle o papel activo na relación (inicia a rela-
ción, protexe a muller, conduce o coche…).

Ás mulleres inculcóuselles tamén que o máis impor-
tante é ter unha familia, isto fai que moitas veces se
aturen relacións que non conveñen con tal de conse-
guir ese fin. Se non logran ter unha parella, algunhas
mulleres mesmo chegan a pensar que fracasaron na

vida. Para evitar isto é esencial que cada persoa pense
que é valiosa en si mesma, non se pode considerar a
parella como a única meta da nosa vida, é preciso
desenvolver outras facetas como a profesional, a das
relacións sociais, as afeccións propias, etc.
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“O que favorece o maltrato á muller converténdoa
en vítima é a súa falta de independencia como per-
soa. De xeito que se pode dispor de bens propios
como o diñeiro ou a cultura sen chegar a acadar,
porén, unha autonomía persoal. Estas son condi-
cións que propician, sen dúbida, pero que non
garanten por si soas a propia autonomía persoal. A
liberación ´persoal´ significa estar a salvo non só
dos condicionamentos da ignorancia e a carencia
de medios materiais, senón principalmente verse
libres da dependencia emocional dos demais. (…)
No plano afectivo é condición indispensábel que

entre as persoas se dea a liberdade recíproca e o
exercicio de tal liberdade require o primeiro, a
autonomía”.

A. Mª Pérez del Campo, Una cuestión incompren-
dida. El maltrato a la mujer. Horas y horas, Madrid,

1995

–Segundo o que se di no texto, pode unha arquitec-
ta ou unha empresaria exitosa caer na dependencia
emocional da súa parella? Razoa a túa resposta.

TEXTO

O feito de que as mulleres idealicen excesivamente o
amor e poñan tantas expectativas nel, fai que facil-
mente estean dispostas a renunciar a outros intere-
ses ou proxectos da súa vida ou ben a deixalos nun
segundo plano. Isto fainas máis propensas á depen-
dencia emocional pero as persoas dependentes non
poden crear relacións amorosas de igualdade senón
de necesidade, estabelecendo entón relacións de
poder. En calquera parella na que non haxa desequi-
librio de poder é necesario negociar e renunciar a
determinados aspectos polas dúas partes. Se a
muller cede o seu espazo “por amor”, acabará sendo
anulada polo home.
A dependencia dunha muller fai posíbel que o home

chegue a ser tan importante para ela que acabe por
ser a razón da súa existencia e por iso a ruptura da
relación lle resulta tan temíbel e mesmo cando
remate continúa a  dependencia ou enganche da
muller. Ela adáptase a el, vive a vida del, pero a vida
é un proxecto persoal propio, que cada persoa debe
elaborar por si mesma.
Ningunha relación é positiva se para algún membro
da parella implica renuncias excesivas ou conce-
sións frustrantes. O amor non se pode separar da
liberdade, do sentimento de igualdade, do recoñece-
mento, respecto e aceptación mutua. Se non existen,
a relación amorosa transfórmase nunha relación de
superior e inferior, de dominante e dominado.
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–Que propón o texto para evitar esa dependencia
nas relacións de parella?

– Ten algún aspecto positivo a dependencia afecti-
va para a persoa dependente? E para a persoa de
quen se sente depender? 

–Achega as túas propias ideas para evitar a depen-
dencia afectiva.

“Unha muller soa rompe coa orde estabelecida,
transgride pautas ideolóxicas e valores tradicionais.
Na sociedade en que vivimos, unha muller soa é
unha muller castrada. Supostamente fracasou. Non
puido consumar a súa feminidade.
As mulleres cremos ser en tanto temos un varón ao
lado. A súa presenza outórganos identidade.
A ilusión de seguridade e protección que moitas
veces as mulleres nos creamos e que cremos cando
temos un home ao lado, ficcións infantís nas que
tan frecuentemente caemos, usurpan a conciencia
de quen somos.
Dentro deste enfoque convencional non necesito
interrogarme, estou acompañada. Non importa por
quen, non estou soa. Conto co elemento indispen-
sábel que unha cultura me impón para ser acepta-
da e non ficar marxinada. Se rompo con eses valo-
res consagrados, podo converterme en sospeitosa”.

L. Mizrahi, A muller transgresora. Emecé,
Barcelona, 1992

–Ideas principais do texto.

–Pensas que o que di o texto aínda está vixente na
actualidade?

–Explica que connotación ten o concepto de “sol-
teirona”. Aplícase igual aos homes?

–Pode unha persoa sen parella ser feliz e sentirse
realizada? Por que?

–Pensas que hai persoas que aturan unha relación
de parella simplemente para non sentirse soas ou
diferentes do resto da xente?

Pepe Carreiro.
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–Que é máis importante para ti no futuro, crear
unha familia ou ter unha carreira profesional bri-
llante?

“–Pois quedas soa, Mercedes. É mellor estar soa que
mal acompañada. Se te sentes infeliz con Manuel,
non vexo por que seguir con el.
Mercedes miraba as revistas sobre o escritorio con
expresión ausente. Buscaba aparentemente resol-
ver un problema, pero no fondo, pensou Lavinia,
estaba atrapada nun namoramento de arañeira.
Viuna iniciar o camiño cara á porta.
-É que eu quéroo –dixo Mercedes-. Xa me vou.
Estoute atrasando.
E saíu apresurada.
Pensativa, Lavinia mirou pola xanela as nubes do
atardecer cubrindo o ceo. Dáballe mágoa Mercedes.
Era case unha maldición, pensou, aferrarse así ao
amor. É tan feminino. Como farían os homes, pre-
guntouse, para apartar esas preocupacións na súa
vida cotiá. Polo menos para non perder a concentra-
ción, non sentir que a terra se movía debaixo dos
seus pés cando os afectos non andaban ben. Eles
parecían ter o poder de compartimentar a vida ínti-
ma, encerrala en diques sólidos, inconmovíbeis, que
impedían se lles contaminara o resto da existencia.
Para as mulleres, en cambio, o amor parecía ser o
eixo do sistema solar. Unha desviación e desátase o
desxeo, a inundación, a treboada, o caos”.

Giancoda Belli, La mujer habitada, Txalaparta,
Tafalla, 2005

–Como explicas ti a idealización do amor da que se
fala no texto e o “enganche” nas relacións afectivas
das mulleres?

–Que cres que debe facer alguén que se sente infe-
liz nunha relación?

–Pensas que existe unha “media laranxa”, é dicir,
alguén absolutamente complementario a cada
persoa con quen debemos permanecer sempre?

Prensa: Ollando a realidade

Atlántico Diario, 20 de agosto de 2004

A METADE DAS ESPAÑOLAS DI QUE SÓ TIVO
UNHA PARELLA SEXUAL NA SÚA VIDA
Máis da metade das mulleres españolas (o 55 %)
aseguran que tiveron unha única parella sexual na
súa vida, unha porcentaxe que no caso dos homes
se reduce ao 24 %. Só o 23 % das españolas fixeron
o amor con máis de 2 homes na súa vida, segundo
os datos da enquisa “Saúde e hábitos sexuais de
2003”, do Instituto Nacional de Estatística. O estudo
analiza o número de parellas sexuais dos españois
de entre 18 e 49 anos.
No caso de Galicia, a maior parte das mulleres (53
%) afirma ter mantido relacións cun só home, fron-
te ao 21 % deles.

–Que conclusións tiras deste artigo? A que cres que
se debe esa diferenza?
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Na música

–Analiza a concepción do amor e o papel da muller
e do home que aparece na letra da canción
Rendida a tus pies de El sueño de Morfeo:

He vuelto aquí buscándote
donde te dejé la última vez
me prometí no volverte a ver
pero esta noche he vuelto a caer
rendida a tus pies

Sabes bien lo que quiero
sabes bien lo que he venido a buscar
sabes perfectamente que ya no puedo escapar

Al verte allí mi cuerpo tembló
al ir a hablarte mi boca enmudeció
cruce de miradas que los corazones traspasaban
sonrisas cómplices de lo que allí pasaba
rendida a tus pies

Sabes bien lo que quiero
sabes bien lo que he venido a buscar
sabes perfectamente que ya no puedo escapar

Rendida a tus pies
Rendida, rendida, rendida

–Busca outras cancións que falen de amor e anali-
za se presentan relacións de submisión e entrega
incondicional da muller ou relacións de igualdade
e respecto.

–E ti, es dependente da túa parella?

–Debuxa un círculo e escribe dentro a palabra EU.
Logo pensa nos apoios que tes na túa vida, en que
persoas, cousas, actividades ou situacións che per-
miten sentirte ben ou che serven de apoio cando
estás mal (o/a mellor amigo/a, a túa parella, a
música, o deporte, os pais…). Debuxa frechas a
partir do centro, máis longas ou máis curtas
segundo o grao de apoio que representan para ti,
despois comenta o teu debuxo: que che suxire o
teu gráfico?, tes suficientes puntos de apoio?, que
ou quen valoras máis?, céntraste en exceso na túa
parella?
Lembra que cantos máis puntos de apoio teñas
máis arroupada/o e menos baleira/o te sentirás
cando teñas problemas.
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PARA COMEZAR

–Comenta as seguintes frases:

“Ante as atrocidades temos que tomar partido. O
silencio estimula o verdugo” (Elie Wiesel, Nobel da
Paz, 1986).   

“A resignación é un suicidio cotián” (Honoré de
Balzac).
“Os seres humanos sobreviven pola súa capacidade
de esquecer” (Varlam Xálomov).
“A grandes males, grandes remedios” (Hipócrates).

–Que pensas que é o máis axeitado facer se se pade-
cen malos tratos?

VI. QUE FACER SE SE PADECEN MALOS TRATOS?

–O que se debe facer ante unha relación de maltrato
é abandonar a relación, romper o silencio e denun-
ciar esa situación. Contarllo a alguén en quen se
confíe (amiga, nai…) e acudir a centros que atendan
estes casos.
–As relacións violentas non se arranxan, só empeo-
ran co tempo. O arrepentimento do agresor despois
de maltratar a muller é só unha estratexia para man-
ter a relación (lembra o ciclo da violencia), que el
cambie non depende da muller. 
–Os especialistas que traballan en terapias para
rehabilitar maltratadores dan poucas esperanzas
dunha rehabilitación completa. O éxito desas terapias
sitúase en menos do 5 % dos maltratadores, a meta-
de deles deserta o primeiro día do tratamento. O
máis difícil é acabar coa violencia psicolóxica. Isto
tradúcese en que na case totalidade dos casos en

que a muller abandona o seu compañeiro violento,
cando este volve a formar unha nova parella, repite o
seu comportamento e a violencia só se despraza
dunha muller a outra.
–O obxectivo do tratamento non é só que non volvan
bater na súa parella, senón tamén convencelos de que
non son superiores, de que elas non lles pertencen.
Isto é esencial nos maltratadores, xa que non se trata
de enfermos mentais, senón de persoas con condutas,
crenzas e actitudes dun acentuadísimo sexismo.
–Entre as causas deste fracaso están o feito de que
o maltratador atribúe a responsabilidade do seu com-
portamento á vítima, á familia dela, ao estrés laboral,
ao alcool…, a todos menos a el mesmo.
–A vítima nunca se debe culpabilizar nin avergonzar,
pois o único responsábel do maltrato é o agresor.
–A muller maltratada nunca debe pensar que a agre-
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A onde acudir? 

sión é normal porque é habitual, xa que lle pasa a
moitas outras. É necesario darlle importancia, non
minimizar o problema nin ocultalo.
–Nas relacións violentas entre adolescentes, as rapa-
zas aducen como motivos máis frecuentes para non
romper coa parella ou para ocultalo os seguintes:
Querer o agresor porque non sempre a trata mal.
Esperar que cambie porque dixo que non o volvería
facer.
Ter medo á reacción do agresor.

Sentir que non valen para nada se non están con el.
Pensar que todas as amigas teñen noivo e que se
sentirá rara por non telo.

Pensar que o amor pode arranxar a relación.
A vergoña de admitilo.
Considerar que “non é para tanto”.

As vantaxes de pór fin a unha relación violenta son,
entre outras:
Terminar co abuso e a humillación.
Deixar atrás o medo e o perigo.
Recuperar a saúde.
Recobrar confianza e respecto nunha mesma.
Aprender a ser libre e responsábel.
Vivir independente e tranquila.
Deixar de vivir controlada.
Vivir sen ter que pedir permiso ou sentir culpa.
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“A persoa que considera a súa parella como un
igual, que entende as relacións afectivas como un
intercambio entre seres humanos, que non despre-
za nin lle teme á outra persoa, por moito que se poi-
dan dar discusións, desacordos e desamor, non uti-
lizará a violencia contra ela, en ningunha das súas
manifestacións, para solucionalos. Quen entende o
sexo como unha forma de comunicación, como
unha maneira de dar e recibir pracer, non o utiliza-
rá como forma de control e poder sobre o outro”.

E. Bosch e V. Ferrer, La voz de las invisibles.
Cátedra, Madrid, 2002

“A felicidade está en ti mesma. Non busques que
outro cha proporcione, é inútil… non pode facelo.
Podes compartir a túa felicidade coa do outro, pero
tampouco podes proporcionarlla a el se non a ten.

Ser feliz é estar a gusto cun mesmo e iso é persoal,
intransferíbel.
Se te amas, amarante”

Ana Mª Pérez del Campo

–Se pensas que estás nunha relación de domina-
ción, debes pensar sobre:
Que cousas gañarías se rompes a relación?
Que cousas perderías se rompes a relación?
A que lle tes medo se segues con el?
A que lle tes medo se rompeses con el?

Dende finais de 2004 a lei que regula a violencia de
xénero nas parella é a Lei integral contra a violencia
de xénero. Na Galicia existe para as mulleres mal-
tratadas e con escasos recursos unha axuda de até
600 euros ao mes durante un ano e subvencións
para o aluguer dunha vivenda para que as vítimas
se poidan emancipar do seu agresor.

–Que che parecen este tipo de medidas?

–De que outras formas pensas que se pode axudar
a unha muller maltratada?

–Como apoiarías alguén que che conta que padece
malos tratos? Por exemplo, dándolle seguridade,
crendo o que nos conta… 

–Que non debes facer cunha vítima de malos tra-
tos? Por exemplo, non facerlle reproches nin críti-
cas por ter aguantado nesa relación…

ACTIVIDADES

TEXTO
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A VIOLENCIA DE XÉNERO NO CINE

Pódese analizar algunha das seguintes películas que tratan o

tema da violencia de xénero:

–Agua, 2006, India. Dirección: Deepa Mehta.

–La vida secreta de las palabras, 2005, España. Dirección: Isabel

Coixet.

–Princesas, 2005, España. Dirección: Fernando León de Aranoa.

–Te doy mis ojos, 2003, España. Dirección: Iciar Bollaín.

–Las hermanas de la Magdalena, 2002, Reino Unido-Irlanda.

Dirección: Peter Mullan.

–Sólo mía, 2001, España. Dirección: Javier Balaguer.

–Flores de otro mundo, 1999, España. Dirección: Iciar Bollaín.

–Solas, 1999, España. Dirección: Benito Zambrano.

–Heredarás la tierra, 1997, Estados Unidos. Dirección: Jocelyn

Moorhouse.

–La reina de los bandidos, 1994, India. Dirección: Shekhar

Kapur.

–El piano, 1993, Australia-Francia. Dirección: Jane Campion.

–El manantial de la doncella, 1960, Suecia. Dirección: Ingmar

Bergman.

DOCUMENTOS

Cómo tratar bien a los malos tratos. Manual de estilo para los

medios de comunicación, (1999). Sevilla, Instituto Andaluz de

la Mujer.

Guía de prevención de violencia de género, (2000). Asociación

de Mujeres Jóvenes. 

Guía para mujeres maltratadas, (2002). Junta de Comunidades

de Castilla-La Mancha, Ángeles Álvarez Álvarez.

Informe “La violencia de género en las mujeres jóvenes”, (2005).

Madrid, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a

mujeres.

Materiales didácticos para la prevención de la violencia de

género. Educación secundaria, (1999). Sevilla, Instituto Andaluz

de la Mujer.

Micromachismos (2004). Madrid, Revista La Cibeles, Nº 2, Luis

Bonino Méndez.

Mujeres de portada. Estudio de las revistas femeninas juveniles

con perspectiva de género, (2005). Asociación de Mujeres

Jóvenes de Asturias.

Violencia contra las mujeres, (2002). Instituto de la Mujer.
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