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1. INTRODUCIÓN AO MUNDO RURAL 

O papel desenvolvido polas mulleres nas áreas rurais é 

clave, aínda que pouco recoñecido. 

A violencia de xénero, fenómeno social que explicaremos 

detalladamente nesta guía, afecta tamén ás mulleres que 

viven nas áreas rurais. 

É importante coñecer e 

identificarmos as nosas 

características sociocultu-

rais e demográficas  para 

entender e ver como se 

relacionan con este pro-

blema social. 

Por unha banda, é importante que coñezamos o papel das 

mulleres nas zonas rurais. Se ben é certo que o contexto 

social e cultural dos municipios rurais e urbanos non difire 

tanto, existen certas cuestións con respecto ao modelo de 

relacións entre mulleres e homes que son clave. 
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En comparación ás mulleres urbanas, nas áreas rurais as 

mulleres teñen un menor acceso ao mercado de traballo 

formal.  

Por unha banda, as mulleres teñen unha importante  fun-

ción produtiva, ofrecendo unha man de obra flexible, 

adaptativa e pluriactiva, sen embargo en poucas ocasións 

son titulares das explotacións agrarias.   

Nas áreas rurais 

as unidades fa-

miliares seguen 

mantendo 

certa importan-

cia como uni-

dades de super-

vivencia, sen 

embargo implican con distinto grado aos membros da fa-

milia. En xeral, o traballo no seno das unidades familiares 

sopórtase na desigualdade de xénero e en moitos casos re-

forza a dependencia económica das mulleres respecto ás 

súas parellas masculinas. O control do diñeiro é unha 

forma asimétrica de relación de parella, que ao igual que 

o control da mobilidade incide tamén na minusvaloración 
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da muller e como calquera situación de dependencia xera 

un contexto que favorece o risco de maltrato.  

Existe unha masculinización da poboación nos contextos 

rurais, o que contribúe a que a presencia e actividades das 

mulleres se oculta, favorecendo así a desvalorización da 

muller como suxeito.  

Tamén, a crianza dos fillos e fillas é un punto de inflexión 

nas traxectorias laborais das mulleres.  Coma noutros con-

textos as mulleres asumen un papel maior nos coidados das 

crianzas e de familiares. A esta desigualdade hai que unirlle 

a falta de recursos de conciliación e coidados no ámbito 

rural.  

No ámbito rural tamén debemos destacar o papel da fa-

milia. No medio rural coexisten formas moderniza de fo-

gar (mononuclear reducido) con fogares de convivencia 

interxeracional que seguen a estela das configuracións clá-

sicas (familia patriarcal e troncal). Neste contexto resulta 

reseñable a familia troncal, asociada á institución de maio-

razgo, que regula a convivencia dos membros e xeracións 

baixo o dominio dun varón. 
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A familia é unha institución social que se encarga ademais 

de garantir a substincencia, de transmitir as normas sociais, 

valores e modelos de identidade. O sistema familiar para 

favorecer a continuidade establece tamén principios de dis-

ciplinamento e de control social. Os modelos de organiza-

ción familiar partriarcal nos que se basea o funcionamento 

xerárquico da sociedades agrarias e que adxudican á muller 

un papel inferior, transmítense tamén as actividades fami-

liares afastadas 

da agricultura.  

Por outra 

banda, no en-

torno rural, a 

dispersión terri-

torial, as distan-

cias respecto 

aos núcleos urbanos, o illamento, os problemas de mobili-

dades e os mercados laborais restritivos, xeran un espazo 

de desigualdade para as mulleres que potencian a súa po-

sición como “suxeitos dependentes”. Por outro lado, a per-

vivenza do entorno rural  
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Dentro do contexto de dispersión e despoboación, as mu-

lleres rurais destacan a importancia da mobilidade autó-

noma. Non é tanto un problema de illamento, senón de 

autonomía. No caso destas mulleres pode supoñer ter li-

cencia de conducir.  

Cando se produce unha relación de violencia, as caracte-

rísticas do contexto rural, engaden un importante incre-

mento de desigualdade, dependencia e control familiar.  

En resumen, existen certas características das áreas rurais 

que poden reproducir a violencia de xénero. 

A dispersión territorial, a baixa densidade e afastamento, 

configuran un marco físico ao que se lle engaden outros 

elementos que contribúen a aumentar a dependencia das 

mulleres: maiores demandas de mobilidade, mercados de 

traballo moi restritivos e carencias de servizo e recursos 

próximos. Sobre esta realidade ademais se potencia a im-

portancia da relacións familiares tanto no soporte econó-

mico como na demanda de coidado. Todos estes elemen-

tos potencian unha relación asimétrica entre mulleres e ho-

mes, caldo de cultivo da violencia doméstica e de xénero 

en xeral. 
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2. DESIGUALDADE DE XÉNERO 

Como explica Miguel Lorente,  cando miramos á nosa so-

ciedade parecera como se algo non encaixa, como se as 

pezas dun puzzle foran mesturadas sobre a mesa. 

A evolución da nosa sociedade podería compararse con 

ese rompecabezas ao que intentamos contribuír para darlle 

un pouco de sentido. A distribución das pezas non é ho-

moxénea, parece como se alguén as collera e as coloreara 

de azul e rosa. 

 

2.1. Sexo e xénero 

As teorías que defenden o proceso de socialización como 

elemento indispensable para a construción das identidades 

individuais e colectivas, foron avaladas por estudo históri-

cos, biolóxicos, antropolóxicos e sociais. 

Fai mais dun século, Stuart Mill sinalaba que as condutas e 

roles atribuídos aos homes e ás mulleres eran unha cons-

trución social e que non tiñan que ver necesariamente coas 

diferencias biolóxicas como se definía ata entón. 
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No século XX a antropóloga Margaret Mead desmonta 

coas súas investigacións a falta de raíces biolóxicas e sinala 

que o asociado á feminidade e masculinidade é produto 

da educación e dos convencementos sociais.  

Ao longo da historia, o análise dos sistemas sexo-xénero 

permite entender a estrutura social de cada comunidade, 

atendendo á: 

- O sistema de parentesco, onde se definen o matri-

monio, a filiación e a herdanza, é dicir, as relacións 

que orientan as lealdades solidarias básicas entre as 

persoas de sexos e xeracións diferentes. 

- A división social do traballo en función do sexo e 

a idade. 

- A definición de cidadanía e os dereitos e deberes 

das persoas, a organización estatal, o exercicio de 

poder política e a cultura política. 

Ao nacer, o primeiro que se lle pregunta a unha nai que 

acaba de dar a luz é ¿nena ou neno? A iso é ao que lle 

chamamos sexo. O sexo se refire aos xenitais, a algo bio-

lóxico, co que nacemos.  
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A sociedade lles atribúe aos nenos e nenas, unha serie de 

crenzas, actitudes, condutas, valores, espazos e tempos di-

ferenciados polo seu sexo.  A este conxunto de condutas e 

actitudes que historicamente se lle asigna ás nenas e mulle-

res por ter vulva e aos nenos e homes por ter pene é ao 

que nos referimos por xénero. O xénero é unha constru-

ción social e como tal non é igual en todos os lugares do 

mundo. 

Algunhas das características sociais e culturais que se lle 

asignaron ás mulleres e homes son: 

Activo Pasiva 

Forte Débil 

Reprime sentimentos Expresa sentimentos 

Independente Dependente 

O xénero tamén ten asociado unha serie de roles de xé-

nero, de papeis. Como se dunha obra de teatro se tratase 

as mulleres interpretarán un papel e os homes outro (na 

casa, no traballo, nos afectos, na sexualidade...). Os roles 

nos chegan como mandatos sobre como comportarnos 

para ser un “bo home/un home de verdade”, una “boa 

muller/ unha boa nena”...  
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ROL PRODUTIVO vs ROL REPRODUTIVO 

Home Muller 

Rol produtivo Rol reprodutivo 

Sustento económico Tarefas da casa e de coida-

dos 

Ámbito público Ámbito privado 

Estes roles son categorizados xerarquicamente, é dicir, uns 

teñen máis valor que outros. Nos atopamos así co sexismo, 

que se refire á desigual valoración do que se concibe coma 

“masculino” e “feminino”.  

 

 

 

 

Dáse un trato  desigual a un e outro sexo, e isto vai afectar 

ás oportunidades e dereitos ás que cada quen ten acceso. 

Cando isto sucede, dicimos que hai discriminación, e que 
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se produce unha desigualdade que ten orixe nunha forma 

incorrecta de entender as diferencias sexuais.  

 

 

 

 

 

 

A continuación aparece un extracto adaptado do “Manual 

de la buena esposa” do ano 1953. Analiza as mensaxes e 

recomendacións que se emiten ás mulleres, como debe ser 

o seu comportamento e o que se espera delas. Este é só un 

exemplo dos roles tradicionais asignados.  
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O sexismo e as desigualdades lévanse a cabo a través da 

socialización. Este é un proceso de aprendizaxe de todo o 

que nos rodea; da nosa familia, dos libros, as películas, na 

escola, na televisión... As mensaxes que recibimos van ser 

diferentes segundo sexamos nenas ou nenos, mulleres ou 

homes. Observa algúns dos referentes televisivos. Pensa en 

como se representan as personaxes femininas e masculinas, 

os seus roles, as súas relacións... 
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Tamén recibimos mensaxes na publicidade. ¿Como se re-

presentan ás mulleres? ¿En que se pon énfase? E no caso 

dos homes? 
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Dende que somos bebés somos tratados de maneira dife-

rente. Aos bebes, cando son nenas, se lles fala máis, se lles 

protexe máis, e se lles deixa expresar as emocións. Sen em-

bargo, aos nenos se lles fala menos e se lles trata coma se 

foran máis fortes e valentes. 

Á hora de escoller os xoguetes e a distribución do tempo 

e o ocio tamén vemos diferencias: 

Se nos fixamos ben 

na distribución de 

obxectos  a que 

nos recorda? Nos 

pensas que se pa-

rece un pouco aos 

roles de xénero 

que comentábamos anteriormente?. É importante que te-

ñamos claro que non hai “xoguetes de nenos” e “xoguetes 

de nenas”; os xoguetes son de quen xoga con eles, non 

vimos determinados para que nos gusten unhas ou outras 

cousas. De calquera dos xoguetes aprendemos e desenvol-

vemos diferentes capacidades. É unha pena e unha limita-

ción que lles privemos ás nenas e aos nenos de certos 

aprendizaxes. Somos as persoas adultas as que determina-

mos que lles gusta, con que se divirten e o que está ben e 
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está mal. “Esas son cousas de nenas” “non xogues con iso 

que te vas volver maricón” son só exemplos da nosa in-

fluencia.  

- Xoguetes “de nenas”: Se caracterizan por estar re-

lacionados cos coidados e as tarefas da casa. Non 

se precisa moito espazo para xogar (normalmente 

se fai dentro da casa), son máis individuais e se re-

corre máis a falar, ás emocións e os coidados. Nos 

lembra ao rol reprodutivo asociado ás mulleres na 

vida adulta.  

- Xoguetes “de nenos”: Se caracterizan por existir 

unha maior variedade, xogarse en espazos máis 

ben grandes (fóra da casa), moitos deles en equipo. 

Téndese a recorrer máis a violencia e a representar 

posibles oficios. Nos pode lembrar ao rol produ-

tivo da vida adulta. 

Dende pequenos e pequenas, ademais de recibir diferentes 

xoguetes, imos recibir distintas mensaxes do que se espera 

e desexa de nós. “Non chores que pareces unha nena, os 

homes non choran” “Séntate como unha señorita”, “non 

sexas bruta/marimacho.... Non será de estrañar que , en 

xeral, os homes tendan a expresar menos as súas emocións, 
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que ás mulleres se nos teña máis “permitido” chorar, agra-

dar...  

Vémonos educados/as en base a uns estereotipos de xé-

nero. Os estereotipos son ideas xeneralizadas do que se 

supón que son as mulleres e os homes; que nos limitan e 

que no nos deixan expresarnos libremente.  

No seguinte cadro imos observar como existe un dobre 

raseiro para medir os mesmos comportamentos segundo 

veñan de homes/nenos e mulleres/nenas:  

Cando alguén se 

comporta así... 

Se é nena dise que 

é... 

Se é neno dise 

que é... 

Activa Nerviosa Inquieto 

Insistente Tozuda Tenaz 

Sensible Delicada Afeminado 

Desinhibida Pícara Simpático 

Curiosa Tímida 
Pensa ben nas 

cousas 

Se non se somete Agresiva Forte 
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Vemos polo tanto que vivimos nunha sociedade que trata 

de maneira diferente ás mulleres e aos homes (sexista) 

onde se lle está dando máis valor e prestixio ao masculino 

(machista). Estas desigualdades se ven perpetuadas e xusti-

ficadas por un sistema chamado Patriarcado e que se refire 

ao dominio do home na organización social, política, reli-

xiosa... Fai referencia a unha distribución desigual de poder 

entre homes e mulleres.   

As desigualdades de xénero vémolas en diferentes ámbitos. 

É importante que teñamos unha visión xeral delas, posto 

que estas están afectando a millóns de nenas e mulleres ao 

redor do mundo. 

A nosa sociedade está estruturada segundo as distintas fun-

cións atribuídas a un e outro sexo: aos do home, baseadas 

na forza, a virilidade. o poder e a ambición; e as da muller, 

centradas en aspectos que non levan nin ao éxito nin ao 

poder e que son socialmente consideradas inferiores ás 

masculinas. 
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2.2.  Características do sistema sexo-xénero 

As características do sistema sexo-xénero na nosa cultura 

son: 

- Preséntanse dous únicos modelos de xénero váli-

dos como antagónicos. As características da mascu-

linidade  e a feminidade preséntanse como parellas 

de contrarios 

- Preséntanse ademais como complementarios e ta-

mén como desiguais. Existe unha xerarquía cultural 

de valores que concede unha situación superior ao 

xénero masculino fronte ao feminino. 

- Os rasgos e características que definen o masculino 

son considerados socialmente como máis impor-

tantes que os femininos, ao igual que as funcións e 

os papeis sociais que desenvolve cada xénero. 

- Todo iso provoca unha situación inxusta sobre as 

persoas, xa que valórase un grupo sexual por en-

cima doutro. 

- Ademais, restrinxe a capacidade de escoller libre-

mente das persoas, xa que se actúa conforme ao 
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que se espera socialmente do teu xénero e non en 

función das túa particularidades como persoa. 

 

2.3. Sexismo e cultura  

O sexismo pode incluír diferentes crenzas ou actitudes: 

- A crenza de que un sexo é superior ao outro. 

- A actitude de impoñer unha noción limitada de 

masculinidade aos varóns e unha noción limitada 

de feminidade ás mulleres. 

As crenzas sexistas sosteñen que as persoas poden ser en-

tendidas ou xulgada baseándose simplemente nas caracte-

rísticas do grupo ao que pertencen, neste caso a un grupo 

sexual. Isto a parte de que todas as persoas “encaixan” na 

categoría masculino ou feminino e asume características 

homoxéneas para todas as persoas de cada grupo, sen ter 

en conta ás particularidade que poidan darse dentro de 

cada grupo. 
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2.4. O proceso de socialización de xénero 

Toda cultura dispón das súas propias institucións socializa-

doras (familia, escola, medios de comunicación, etc.), para 

favorecer a interiorización (entre outras) dos roles de xé-

nero e as funcións asignadas a cada sexo. Está interioriza-

ción é vivida pola maioría das persoas non como unha im-

posición externa senón como características propias da 

personalidade diferenciada, segundo sexan mulleres ou ho-

mes. 

O proceso de socialización  iniciase no seno da familia, 

quen establece os roles de xénero xa dende antes de nacer, 

pintando unha habitación dunha cor determinada en fun-

ción do sexo ou desenvolvendo toda unha especie de ex-

pectativa de xénero en función do sexo do bebé. 

En función da división dos roles, os homes desenvolven un 

tipo de personalidade adecuada ás responsabilidades asig-

nadas socialmente ao ámbito do público e o profesional e, 

pola súa parte, as mulleres desenvolven características que 

lles serán útiles para atender todo tipo de responsabilida-

des, ligadas ao ámbito doméstico e familiar. Posterior-

mente, será a escola, os grupos de iguais e os medios de 

comunicación que afianzan os roles.  
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Proceso de socialización masculino 

En comparación 

coas mulleres, aos 

homes... 

Polo tanto... 
Posibles conse-

cuencias 

Consideráselles o 

sexo forte e impor-

tante e se pretende 

o que desexan 

Se aténdelles me-

nos afectivamente 

Insatisfacción e 

sufrimento afec-

tivo 

Presúmelles menos 

emotividade e esca-

sas necesidades 

afectivas 

Poténciase pouco 

ou incluso reprí-

mese a súa emoti-

vidade e sensibili-

dade e protéxe-

selles menos 

Inhibición afec-

tiva, frialdade, 

distanciamento, 

desapego, orgu-

llo, seguridade 

en si mesmo.  

Presupónselle máis 

forza e capacidade 

Confíase máis neles Iniciativa e ten-

dencia á acción 

Espérase máis deles Esíxeselles mais e se 

lle da máis liber-

dade 

Independencia-

predisposición á 

autoesixencia.  
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En comparación 

coas mulleres, aos 

homes... 

Polo tanto... 
Posibles conse-

cuencias 

Crese que terán 

menos perigos e su-

frimentos e que de-

berán afrontar máis 

retos e desafíos 

Estimuláselles máis 

cara o éxito e a 

competitividade, 

potenciase a súa 

agresividade, reprí-

meselles a existen-

cia e a expresión 

de sentimentos, 

como o medo, a 

tristeza, e a equi-

vocación 

Capacidade de 

auto superación, 

sentimentos de 

sobre-esixencia, 

estrés e inseguri-

dade, tendencia 

á agresividade, 

dificultade de 

autoconfor-

marse, dificul-

tade en recoñe-

cer erros e pedir 

axuda.  

Proceso de socialización feminino: 

En comparación cos 

varóns, as mulle-

res... 

Polo tanto... 
Posibles conse-

cuencias 

Considéraselles o 
sexo débil e secun-
dario, e pretendese 
que o sexa 

Se lles atende e con-
forta máis afectiva-
mente 

Posibilidade du-
nha boa autoes-
tima básica 
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En comparación cos 

varóns, as mulle-

res... 

Polo tanto... 
Posibles conse-

cuencias 

Presupónselles máis 
emotividade e im-
portantes necesida-
des afectivas e se 
pretende desenvol-
ver a súa esfera afec-
tiva 

Poténciase a súa 
sensibilidade e ex-
presión de afectos 

Capacidade para 
auto confrontarse 
para comprender 
e consolar 

Presupónselles me-
nos forza e capaci-
dade 

Confiase menos ne-
las 

Tendencia á de-
pendencia e ca-
pacidade para re-
coñecer os pro-
pios erros.  

Espérase menos dela Non reciben pre-
sións nin esixencias, 
nin tampouco estí-
mulos par ao logro, 
o éxito e a competi-
tividade, esíxeselles 
menos 

Tolerancia á frus-
tración capaci-
dade para  a auto 
superación, boa 
marxe de mano-
bra e erro, posibi-
lidade de apren-
dizaxe e desen-
volvemento a un 
ritmo propio.  
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En comparación cos 

varóns, as mulle-

res... 

Polo tanto... 
Posibles conse-

cuencias 

Crese que terán máis 
perigos e sufrimen-
tos  

Téndese a sobre 
protexelas e a limi-
tar as súas liberda-
des 

Infravaloración, 
inseguridade, 
pouca confianza 
nunha mesma, 
baixa autoes-
tima... 

Non se espera que 
deban afrontar de-
masiados retos e de-
safíos 

Permíteselles e in-
cluso foméntanse os 
sentimentos  de te-
mor e inseguridade 
e reprímese ser in-
trépidas e agresiva. 
Foméntase a pru-
dencia e a delica-
deza.  

Pouca motivación 
cara o logro, o 
éxito e a competi-
tividade, pouca 
tendencia á ac-
ción e a tomar a 
iniciativa.  

A socialización de xénero crea diferencias entre mulleres e 

home. O negativo deste proceso non son as diferencias en-

tre mulleres e homes, senón a xerarquización das diferen-

cias, é dicir, a maior atribución de prestixio ao masculino 

respecto ao feminino. 

Outros dos elementos negativos deste proceso desigual da 

socialización é o seu carácter impositivo, xa que , si se 
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transgride este marco de asignación, as consecuencias po-

den ser nefastas para a persoa,  dende a estigmatización 

ata o maltrato e a violencia. 

A socialización é o proceso mediante o cal unha persoa 

aprende as normas, valores, símbolos, crenzas... da cultura 

na que naceu e vive. Este proceso de socialización se pro-

duce a través dos axentes de socialización. Existen 2 tipos 

xerais de socialización: 

- Socialización primaria: os seus axentes de socializa-

ción son a familia, a escola e os medios de comu-

nicación. A socialización comeza no seno da fami-

lia, a continuación pasa ás institucións educativas e 

paralelamente teñen un papel importante tamén 

os medios de comunicación. 

- Socialización secundaria: os seus axentes de sociali-

zación son outros sectores da sociedade, como a 

universidade, o entorno laboral, as asociacións... 

O proceso de socialización pódese definir como: “O pro-

ceso de aprendizaxe polo que se transmiten as crenzas, va-

lores, e os comportamentos dominantes dunha determi-

nada sociedade, constitúense as relacións de xénero e se 
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asignan os papeis diferenciais. A partir desta aprendizaxe 

se interioriza por parte dos homes e das mulleres a división 

de tarefas en función do sexo e constrúense os roles de 

xénero que son en realidade o que facilitan a práctica da 

discriminación. 

O proceso de socialización de xénero ten dúas dimensións: 

- Unha dimensión individual: cada persoa aprende e 

perpetúa os roles e estereotipos de xénero. 

- Unha dimensión colectiva: mulleres e homes adáp-

tanse ás expectativas sociais de xénero. 

O proceso de socialización de xénero toma unha impor-

tancia fundamental no desenvolvemento da identidade 

persoal e a interiorización dos roles de xénero. 

 

2.5. Os estereotipos de xénero 

Podemos definir estereotipo como un conxunto de ideas 

simples moi arraigadas no imaxinario colectivo e que de-

terminan cal debería ser o comportamento e as actitudes 

correctas e incorrecta das persoas. 
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O sistema de representacións do masculino e o feminino 

adopta formas  estereotipadas: 

Estereotipo masculino Estereotipo feminino 

Estabilidade emocional Inestabilidade emocional 

Autocontrol Falta de control 

Agresividade Tenrura 

Eficiencia Incoherencia 

Amor ao risco Debilidade 

Racionalidade Irracionalidade 

Franqueza Frivolidadeº 

Tendencia ao dominio Submisión 

Afirmación do eu Dependencia 

Intelectualismo Pouco desenvolvemento inte-
lectual 

Dinamismo Pasividade 

Valentía Medo 

Espazo público e profesional Espazo doméstico e familiar 

Afectividade pouco definida Afectividade moi marcada 

Obxectividade Subxectividade 
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O androcentrismo que caracteriza á nosa cultura se mani-

festa non só na ocultación das mulleres senón tamén na 

súa consideración inferior e negativa no conxunto de va-

lores, tarefas, responsabilidades e características asignadas 

tradicionalmente ás mulleres. 

Trátase dunha infravaloración do feminino e unha sobre-

valoración do masculino que conduce a unha distorsión do 

verdadeiro sentido e significado do concepto de “igual-

dadE2. En definitiva, avanzar cara a igualdade é un pro-

ceso de desxeraquización dos xéneros e o fomento dos va-

lores positivos masculinos e femininos, tanto para homes 

como para mulleres para favorecer a diversidade. 

Os estereotipos son adoptados dende a infancia, ao igual 

que as expectativas familiares e sociais, as que deberán 

axustarse quen desexe ser aceptada e aceptado. Na nosa 

sociedade, as mulleres ensínaselles a ser fachendosas e pre-

páraselles para a crianza e para o fogar, a maternidade se 

lles ofrece como a realización absoluta na vida e, por outro 

lado, aos homes se lles induce a considerarse fortes para 

que sexan provedores económicos, xefes da súa futura fa-

milia... Os estereotipos constitúen a base de moitas desi-

gualdades, condicionando as oportunidades, os dereitos e 

os deberes, as eleccións vitais... 
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Os estereotipos de xénero van variando ao longo do 

tempo. As mulleres e os homes poden escoller un destino 

distinto ao mencionado anteriormente, Non obstante non 

chegamos a romper co estereotipo e a ver un trato equita-

tivo cara as mulleres na nosa sociedade.  
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3. QUE É A VIOLENCIA DE XÉNERO? 

A violencia e xénero enténdese como unha forma de vio-

lencia que afecta ás mulleres polo mero feito de selo. É 

calquera acto de violencia ou agresión, baseado nunha si-

tuación de desigualdade que teña ou poida ter como con-

secuencia un dano físico, sexual ou psicolóxico, incluídas as 

ameazas de tales actos e a coacción ou privación de liber-

dade.  

A Declaración sobre a eliminación da violencia contra as 

mulleres de Nacións Unidas, define a violencia de xénero 

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 psicolóxico para a mu-

ller, así o ameaza de tales actos, a coacción ou privación 

de liberdade, tanto se se produce na vida pública como 

privada.  

A violencia de xénero afecta a calquera muller sen impor-

tar a súa idade, condición social e/ou económica, nivel de 

estudos, relixión.. Ten a súa orixe na desigualdade entre 

mulleres e homes. Os que a exercen, expresan desta ma-

neira o seu poder e dominación sobre a muller.  
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“A violencia de xénero é a violación dos dereitos humanos 

máis xeneralizada en todo o mundo” 

A violencia de xénero non é unha conduta innata, non é 

un feito biolóxico. Trátase dun produto social que forma 

parte da cultura que aprendemos dende pequenos/as. A 

violencia ten unha intención, un obxectivo claro. 

Na nosa cultura, a violencia ten un significado relacionado 

coa autoridade, o poder e o control. Quen exerce a vio-

lencia, faino porque se sinte co dereito de reafirmar a súa 

autoridade, ou para restituíla cando sinte que se lla está 

cuestionando.  

A violencia de xénero é a manifestación máxima da desi-

gualdade e o sometemento no que viven as mulleres do 

mundo. É un atentado contra o dereito á vida, á seguri-

dade, a liberdade e a dignidade das mulleres. 

A desigualdade e a dominación masculina vaise constru-

índo ao longo da nosa vida, de todo o que aprendemos 

do que se espera das nenas e dos nenos, mulleres e homes 

na nosa sociedade. Os homes se “ven obrigados” a facer 

valer a súa superioridade, demostrar forza e gobernar. Por 

outro lado, as mulleres vense obrigadas polos mandatos 
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de xéneo a ser compracentes, a coidar dos demais, a re-

nunciar ás súas expectativas en función dos outros.  

A violencia de xénero constituíuse como un fenómeno in-

visible durante décadas, sendo unha das manifestacións 

mais claras de desigualdade, subordinación e das relacións 

de poder dos homes sobre as mulleres. A constatación da 

existencia de esta situación, marcará un antes e un despois 

na consideración legal e social dos dereitos e liberdades das 

mulleres.  

 

3.1. Desigualdades contra as mulleres 

Desigualdade laboral 

No relacionado co traballo nos imos atopar unha segrega-

ción clara. Socialmente existen “traballos para homes” e 

“traballos para mulleres”. A so-

ciedade, froito da aprendizaxe 

cultural, asocia un tipo de cuali-

dades e empregos a cada un dos 

sexos, o que provocará unha me-

nor representación de ambos xé-

neros nos postos esterotipadas. 
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Ademais os empregos situados no lado masculino son 

aqueles para os que se precisa máis forza, coñecementos 

técnicos, valentía e son máis valorados socialmente. Sen 

embargo os “traballos de mulleres” son aqueles relaciona-

dos coas tarefas do fogar e os coidados ás persoas. Falamos 

entón dunha segregación horizontal no mundo laboral.  

Por outra banda tamén observamos que á hora de acceder 

ao emprego as mulleres se atopan con máis obstáculos. O 

feito de estar en idade fértil, de ser nais 

de nenos/as pequenos/as fai que se 

volva máis complicada a súa contrata-

ción. Os/as contratantes dan por feito 

que será ela quen asuma as responsa-

bilidades de coidado, que colla baixas, 

que falte ao traballo. Por iso en Galicia 

notamos unha menor actividade das mulleres entre 20 e 

49 anos con fillos e fillas. O 69,1% das mulleres  con un/ha 

fillo/a menor de 6 anos están ocupadas fronte o 89,7% 

dos homes), O 62,8% das mulleres con un fillo/a de entre 

6 e 11 anos están ocupadas fronte o 84,0% dos homes. Isto 

da mostra do reparto desigual das tarefas de coidados.  

Outra das maiores desigualdades e discriminacións que so-

fren as mulleres no ámbito laboral é a brecha salarial, e 
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diferencia de salarios entre mulleres e homes. Os últimos 

datos apuntan a que no Estado Español a brecha salarial é 

do 12,2%. Isto se traducirá tamén nas futuras pensións. As 

responsabilidades familiares levan ás mulleres á optar a 

xornadas máis pequenas,  contratos temporais e traballo 

máis precarios. Isto obviamente tamén repercutirá na bre-

cha das pensións. Outro dos efectos da desigualdade de 

xénero no ámbito 

laboral é o teito de 

cristal. Trátase du-

nha barreira invisi-

ble dentro das or-

ganizacións que 

impide o acceso ás 

mulleres a postos 

de maior respon-

sabilidade. 

Desigualdade política: A representación política das mulle-

res sigue sendo moito menor que o dos homes. Nas elec-

cións municipais de 2019 só unha de cada catro candidatu-

ras está liderada por mulleres en Galicia. Si é certo que no 

Congreso, no ano 2019, se rexistrou a maior representa-

ción de mulleres ata o momento, o 46.8%. 



 

 

 A violencia de xénero. Visión rural 

P
á
x
in

a
 
3
6
 

Desigualdades e discrimina-

cións no mundo da medicina 

No mundo da investigación e 

a medicina existe unha ce-

gueira de xénero, non se teñen 

en conta as realidades das mu-

lleres. Isto provoca que moitas das investigacións e diag-

nósticos que se fagan teñan como partida a masculinidade. 

Pensa nun momento nos síntomas típicos dun infarto ao 

corazón? Que che ven a cabeza? Seguramente como a ma-

ioría das persoas, lembres de síntomas como a dor no 

brazo, sensación de afogo. Seguramente te sorprendas de 

que estes son os síntomas do infarto nos homes.  As mulle-

res cursan con outros síntomas máis difusos: náuseas, vó-

mitos, indixestión, dor no lombo e na mandíbula.. 

É curioso que a maioría de nós (mulleres) coñezamos antes 

os síntomas dos nosos compañeiros homes que os propios.  

Tampouco é de estrañar que aquelas enfermidades propias 

das mulleres como a Endometrose, ou aquelas que afectan 

en maior medida ás mulleres como pode ser  a Fibriomial-

xia son das menos investigadas.  
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3.2. Por que a violencia de xénero é contra as mulleres? 

- Se os homes tiveran estado ata 1931 sen poder vo-

tar poderíamos falar de violencia de xénero cara os 

homes. 

- Se os homes tiveran vetado o acceso á Universi-

dade ao longo da Historia, poderíamos falar de 

violencia de xénero cara os homes. 

- Se aos homes se lles inculcara que a súa única fun-

ción na vida é a paternidade poderíamos falar de 

violencia de xénero cara os homes. 

- Se os homes tiveran sido sinalados e acusados por 

ser pais solteiros, tiveran sufrido o estigma da des-

honra e tiveran que deixar aos seus fillos/as pode-

ríamos falar de violencia de xénero cara os homes. 

- Se o Código Penal tivera tipificado con penas de 

presión o adulterio para os homes poderíamos fa-

lar de violencia de xénero cara os homes. 

- Se os homes se viran obrigados a pedir permiso 

para traballar, ou abrir unha conta bancaria, ás súas 
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esposas, poderíamos falar de violencia de xénero 

cara os homes. 

- Se os homes tiveran sido menospreciados e sinala-

dos cada vez que se saltaban as normas establecidas 

para as mulleres e participaban da política do país, 

poderíamos falar de violencia de xénero cara os 

homes. 

- Se nunca xamais na Historia deste país, houbera un 

home presidente do goberno, porque todo foron 

mulleres, poderiamos falar de violencia de xénero 

cara os homes. 

- Se ser asasinados polas súa parellas ou violados 

pola rúa por cinco descoñecidos fora o peor que 

lle pode pasar a un home, poderíamos falar de vio-

lencia de xénero cara os homes. 

- Se os homes gañaran un 16% menos que as mulle-

res polo mesmo traballo, poderíamos falar de vio-

lencia de xénero cara os homes. 

- Se os homes foran ameazados e agredidos cada vez 

que loitaran por reverter a situación e conseguir 
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dereitos poderíamos falar de violencia de xénero 

cara os homes. 

O feminismo non nega que os homes sexan suscepti-

bles de sufrir violencia, nega que esta teña o mesmo 

trasfondo ideolóxico, histórico, sistémico e cultural que 

ten a  violencia que sufrimos as mulleres.  

A violencia que sofren as mulleres aliméntase dunha 

estrutura superior que ten as raíces na historia e que 

xera toda unha serie de crenzas en canto á muller que 

terminan co feminicidio.  

 

3.3. Tipos de violencia de xénero 

3.3.1. Violencia Física  

É a violencia que todos e todas identificamos como tal, e 

que deixa pegadas externas. Son agresións causadas coas 

mans ou algún obxecto ou arma: empurróns, mascadas, 

patadas, puñetazos, queimaduras... 

É a forma máis visible e sobre a que hai máis conciencia. 
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É a máis visible, a máis recoñecida social e xurídicamente. 

 

3.3.2. Violencia Psicolóxica  

Dáse sempre que hai outro tipo de violencia. 

Inclúe toda conducta verbal, non verbal ou omisión inten-

cional que produza nunha muller unha desvalorización ou 

padecemento. É a forma de violencia máis difícil de detec-

tar.  

- Insultos (expresións como: estás tola, es unha igno-

rante, fea, burra...). 

- Menosprecios: expresións como: non serve para 

nada, non es capaz de facer nada ben, mala nai, se 

non fora por min a onde irías? 

- Intimidacións e ameazas: expresións como: voute 

matar, vaite da casa, vouche quitar aos nenos/as, 

voute afundir... 

- Abuso de autoridade: revisar as pertenzas, revisar 

o correo, preguntas como “Onde estiveches hoxe” 
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- Faltas de respecto: non respectar as túas necesida-

des, sentimentos, opinións, desexos e manipula-

ción do que unha di, destrución de obxectos de va-

lor, ignorar a presenza e/ou desautorizar... 

- Exixencia de obediencia: non quere que traballe 

fora da casa, non quere que estude, quere que vista 

como el quere, controla o tempo, as horas de che-

gada... 

- Utilización das fillas e fillos: ameaza con quitarlle 

aos menores, ameazas, maltrato, obriga de espirse, 

culpabilización, castigar co silencio e a incomunica-

ción o silencio prolongado pode chegar a ferir 

tanto como as palabras...  

Se produce cando o agresor ameaza, illa, insulta, prohibe, 

culpabiliza, humilla, ridiculiza, despreza, anula, coacciona, 

manipula ou mostra indiferenza cara a muller.  Isto pro-

voca nela sentimentos de culpa, vergonza e indefensión, 

todo o que incrementa a dominación do agresor sobre a 

vítima, fin último da violencia de xénero. 
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3.3.3. Violencia Sexual 

Exércese mediante presións físicas ou psíquicas para impo-

ñer unha relación sexual, non desexada, mediante a coac-

ción, intimidación ou indefensión. Ata fai ben pouco, os 

xuíces non consideraban estas agresións como tales, se se 

producían dentro do matrimonio. 

Abarca a imposición, mediante a forza ou intimidación de 

relacións sexuais non consentidas, e o abuso sexual inde-

pendentemente de que o agresor garde ou non relación.  

As veces moitas mulleres asumen que na parella non se dan 

casos de violación ou agresións, pero realizar prácticas que 

unha non desexa, con xogos ou tons que non son desexa-

bles tamén é violencia. Chantaxear coas relacións sexuais, 

realizar prácticas de risco e forzarnos tamén é violencia. 

 

3.3.4. Violencia Económica 

Implica o control por parte do agresor do acceso da vítima 

ao diñeiro, tanto impedíndolle traballar de forma remune-

rada, como obrigándolle a entregarlle os seus ingresos e 
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limitándoa e retendo os seus cartos. AS formas máis co-

múns desta violencia son: mentir sobre os ingresos, dene-

gar o acceso aos bens comúns e impedir á muller traballar 

ou estudar. 

Con esta violencia, o agresor consigue que a vítima de-

penda a nivel económico totalmente del, incrementando 

así a dominación sobre ela. 

 

3.3.5. Violencia Social  

É unha limitación dos contactos sociais e familiares da mu-

ller, illándoa e negándolle o apio social das súas amizades. 

Implica controlar á muller, limitar as súas actividades, im-

poñer horarios, manipular as chamadas telefónicas, con-

trolar as mensaxes, etc. 

 

3.3.6. Violencia Ambiental 

Atenta contra a muller utilizando todo aquilo que quere, 

ama, posúe e ten, por exemplo mascotas, plantas, obxec-
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tos... Soen ser condutas explosivas que xeran medo, sub-

misión e sufrimento na muller vítima, aínda que non se 

realicen sobre ela nin o seu corpo, senón sobre o que o 

rodea e é importante para ela.  

 

3.3.7. Violencias nas tradicións Culturais 

Mutilación xenital: consiste na extirpación total ou parcial 

dos órganos xenitais femininos. Estímase que máis de 130 

millóns de mulleres e nenas que viven actualmente foron 

sometidas a estas prácticas, sobre todo en África e algúns 

países de Oriente medio, así como nas comunidades mi-

grantes en Europa, América do Norte e Australia. 

Prácticas de preferencia de fillos varóns: Referímonos ao 

infanticidio feminino que consiste na selección prenatal do 

sexo e o descoido sistemático das nenas. Produce un des-

censo da poboación de mulleres fronte aos homes e eleva-

das taxas de mortalidade infantil feminina. Na India é a  

causa de falta dun millón de nenas cada ano durante dece-

nios. 



 

 

 A violencia de xénero. Visión rural 

P
á
x
in

a
 
4
5
 

Matrimonios precoces e forzados: son os matrimonios de 

persoas menores de 18 anos. Considérase como unha es-

tratexia de construción familiar, un acordo económico ou 

unha maneira de protexer ás nenas contra avances sexuais 

inoportunos. En Niger o 44% das mulleres casan antes de 

chegar á pubertade, en África subsahariana e Asia meridio-

nal máis do 30% de nenas de 15 a 19 anos están casadas, 

en Etiopía o 19% das nenas están casadas aos 15 anos e 

nalgunhas rexións como Ambara a poboación chega ao 

50%, en Nepal o 7% das nenas se casan antes de chegar 

aos 10 anos. 

Crimes relacionados coa dote: cada ano son asasinadas na 

India máis de 25.000 mulleres por cuestións relacionadas 

coa dote. Moitas máis quedan mutiladas e feridas. A dote 

é o pago de diñeiro e/ou especies que a familia da moza 

ou esposa fai á familia do mozo ou marido como aporta-

ción ao matrimonio. Sole consistir en cartos, e tamén in-

clúe bens e propiedades de todo tipo. Tamén é un medio 

de extorsión.  

Crimes de honra: preséntanse baixo a aparencia de tradi-

cións e cultura, pero supoñen unha forma de violencia 

pola cal a familia ou comunidade queda lexitimada par 
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aplicar severos castigos físicos ás mulleres que suposta-

mente vulneraron determinados usos e costumes, co ob-

xectivo de salvagardar a honra da familia ou comunidade.  

Violencia en conflitos armados: a violencia nos conflitos 

armados contra as mulleres pode ser de todo tipo e condi-

ción: homicidios, torturas . penas crueis, inhumanas e de-

gradantes, raptos, mutilacións e desfiguracións, recruta-

mento forzado de mulleres combatentes, violacións , es-

cravitude sexual, explotación sexual... 

A violencia de xénero refírese ás agresións que se producen 

contra as persoas, mulleres, como fórmula para controlalas 

e sometelas.  

Cando definimos a violencia de xénero  dise que que se da 

como consecuencia dun exercicio de poder que establece 

que unas persoas están subordinadas a outras en función 

do xénero.  
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4. MITOS DA VIOLENCIA DE XÉNERO 

 Un mito se define como unha “historia imaxinaria que al-

tera as verdadeiras cualidades dunha persoa ou dunha 

cousa e lle da mais valor do que ten en realidade” 

A problemática da violencia e xénero está pragada de mi-

tos, pois o patriarcado lle interesa manter a invisibilidade 

desta realidade e difamar calquera mecanismo de subver-

sión para seguir perpetuándose. 

Os mitos da violencia de xénero están moi incrustados no 

imaxinario colectivo. 

A violencia de xénero é un problema privado 

FALSO. A violencia de xénero é un problema socio 

político 

Como introduciron as feministas da segunda ola “O per-

soal é político”. Isto quere dicir que o que lle sucede a unha 

muller polo feito de ser muller nos sucede a todas como 

xénero. Atrás quedaron frases como “os trapos sucios se 

lavan en casa”, discursos que intentaban  por todos os me-

dios ocultar as experiencias de maltrato das mulleres. Ade-
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mais, a violencia de xénero non só sucede no espazo pri-

vado, senón que se estende a calquera espazo social e co-

munitario, polo tanto, a resposta que se debe dar a este 

problema ten que ser política. 

A violencia de xénero tamén a sofren os homes 

FALSO. A violencia de xénero é un tipo de violen-

cia específica cara as mulleres. 

A maneira na que o patriarcado estrutura socialmente os 

diferentes sexos en función das construcións socioculturais, 

desiguais e violentas máis para unhas que para outros, fai 

que teñamos que especificar a violencia contra as mulleres. 

Isto non quere dicir que a violencia que reciben os homes 

sexa aceptable ou non punible. Quere dicir que a violencia 

que reciben as mulleres precisa ser atendida con urxencia, 

con medidas específicas, con protocolos concretos, etc.. 
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A violencia de xénero é froito de problemas mentais, o 

consumo de drogas ou alcohol  

FALSO. A violencia de xénero é froito dun sistema 

patriarcal e de violencia masculina.  

É un argumento ao que se recorre con facilidade, pois nin-

guén pode explicarse como alguén pode cometer delitos 

tan graves como un asasinato machista ou un maltrata con-

tinuado durante anos. Moitas veces temos visto por tele-

visión como veciñas e veciños dun agresor machista dicían 

“era un bo pai ou un bo veciño”, tamén sonaranche frases 

como “hai que estar tolo para cometer esa salvaxada” ou 

incluso frases que desculpan as agresións.. O certo é que 

nin o alcohol nin as drogas constitúen a orixe da violencia 

de xénero, pois esta é froito da aprendizaxe dun modelo 

de masculinidade hexemónica violenta. Hai que ter claro 

que non todas as persoas alcohólicas maltratan, nin come-

ten feminicidios.  

A violencia de xénero padécena só mulleres empobrecidas 

ou sen estudos 

FALSO. A violencia de xénero é un problema de 

xénero que pode afectar a calquera muller. 
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A violencia de xénero padécese polo feito de ser muller 

nunha sociedade patriarcal, aínda que factores como a 

clase social, a educación, a etnia, influirán na experiencia 

de maltrato. Hai que soterrar dunha vez o mito de que as 

mulleres emprobrecidas ou sen estudos son máis suscepti-

bles de padecer, pois é o xénero a categoría pola cal se é 

susceptible á violencia de xénero. Manter este mito ten 

dúas consecuencia: por un lado invisibliza a violencia que 

sofren as mulleres doutras clases e finas máis vulnerables 

ao percibirse alleas ao problema (alimentan discursos 

como “isto a min non me pode pasar porque teño estudos 

superiores”; po outra banda, fomenta o racismo e a xene-

ofobia (alimentan discursos racistas como: “os estranxeiros 

maltratan máis e constitúen un gasto público”). 
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 5. A PIRÁMIDE DA VIOLENCIA DE XÉ-

NERO 

O sistema de desigualdades no que vivimos provoca dife-

rentes violencia contra as mulleres. Coa axuda desta pirá-

mide poderemos entender mellor estas discriminacións. 

A violencia amosa múltiples caras e formas,, non debemos 

pensar que a violencia só é aquela que deixa marcas no 

corpo e mulleres asasinadas. 

Esta pirámide establece a relación entre a violencia física e 

outras formas de violencia máis sutís, de carácter simbólico 

ou estrutural (é dicir, que involucra o comportamento de 

toda a sociedade). 
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Por unha banda podemos ver como na base se atopa o 

sistema patriarcal, que definíamos como o sistema de do-

minio do home na organización social e política. Se usa 

para describir unha situación desigual de poder entre ho-

mes e mulleres na que os varóns teñen preferencias. 

Esta é a base de todas as desigualdades que se van constru-

índo sobre elas. Sobre o sistema patriarcal vemos que se 

forma outro chanzo no se que se presentan as formas de 

violencia máis sutís, invisibles, que non deixan marca pero 

está n afectando a todas as mulleres do mundo. 

Poderían parecer desigualdades en tanta importancia pero 

están dando base e normalizando as violencias que apare-

cen na parte superior; violencias psicolóxicas (máis explíci-

tas aínda que seguen sendo invisibles). Este chanzo de vio-

lencias psicolóxicas e invisible da soporte ás violencias físi-

cas, visibles, que deixan marca nos nosos corpos. Por úl-

timo, estas violencias visibles e explícitas están dando so-

porte á forma de violencia máis extrema, o asasinato. 
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Como podemos entender esta pirámide? 

Por unha banda, entenderiamos que o sistema patriarcal é 

a base de todas as violencias contra as mulleres, un sistema 

que lexitima as desigualdades de xénero. Ademais, a vio-

lencia de xénero funciona como unha escaleira, se van pa-

sando dos niveis inferiores aos superiores. Tamén poderia-

mos entendela como que por cada muller asasinada, cen-

tos sofren violencia física, miles violencia psicolóxica e mi-

llóns outras violencias sutís. Para poder comprender as re-

lacións nas que existen situacións de violencia, deberíamos 

ir dende o chanzo máis baixo ao máis alto. Non se chega 

ao asasinato sen antes ter pasado pola violencia psicolóxica 

e física.  

 

A violencia de xénero na parella 

Cando a violencia de xénero se establece no ámbito da 

relación de parella, esta presenta unhas características defi-

nitorios que a distinguen doutros tipos de violencia. Este 

tipo de violencia caracterízase por: 

- Alto grado de intimidade: afecta ao núcleo da per-

soa, xerando unhas consecuencias e uns danos 
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moito máis profundos que outros tipos de violen-

cia, xerando procesos de anulación da personali-

dade. 

- A anulación da personalidade non sole aparecer en 

vítimas doutras formas de violencia, só en persoas 

que estiveron secuestradas, en sectas... Isto debe fa-

cernos comprender a capacidade de dano que ten 

o proceso de violencia de xénero que sofre unha 

muller.  

- Continuidade: ten pasado, presente e futuro. Al-

gúns autores/as definen as violencias que compar-

tes estas características como “violencias con histo-

ria”: condutas lesivas que aparecen no contexto 

dunha relación interpersoal mantida ao longo do 

tempo, e que caracterízase porque posúen unha 

historia anterior ao feito agrseivo. 

- Unha consecuencia desta continuidade é a vivencia 

por parte da muller que sofre a violencia da inevi-

tabilidade desa violencia a curto prazo, xa que está 

condicionada pola dificultade para finalizar a rela-

ción na que se da esa violencia. 
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Por iso a violencia de xénero no ámbito da parella é: 

- Ideolóxica. 

- Instrumental, con intención de aleccionar. 

- Repetida, cíclica e procesual. 

- Emprega unha grande variedade de condutas para 

lograr a súa finalidade. 

- Involucra ás propias vítimas no seu funcionamento. 

- Xera dependencia emocional. 
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5.OS MITOS DO AMOR ROMÁNTICO 

O modelo do amor romántico é un modelo que xorde a 

finais do século XVIII e cobra total vixencia no século XIX. 

Supón un cambio respecto á visión das relacións de parella, 

onde se pasa a entender o amor dende o desexo de crear 

unha parella dende o amor sublime e sagrado, seguindo 

un modelo patriarcal de relación interpersoal.  

Poderíamos pensar que o 

modelo de amor que temos 

é algo innato nas persoas, 

que xa nacemos sabendo 

amar da maneira que o fa-

cemos, pero non é así “As 

persoas non nacemos sa-

bendo amar, aprendémolo” 

O cultura na que vivimos marca o modelo de amor que 

temos: o amor romántico. O amor romántico, que pode-

mos definir como “unha construción sociocultural propia 

de occidente que ofrece ás persoas un modelo de conduta 

amorosa cando falla- e sempre falla- produce frustración e 

desengano, e é un dos factores da violencia nas relacións 
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de parella, é o camiño dunha lectura de pautas de relación 

entre as persoas.  

A violencia de xénero non é consecuencia do amor román-

tico, senón do patriarcado, que actúa a través de diferentes 

mecanismos, entre os cales atopamos o amor romántico. 

Así, a nosa sociedade, condena a violencia de xénero no 

plano máis macro, está a favor das leis e medios de comu-

nicación recriminan o terrorismo machista. Sen embargo, 

no plano das relacións máis cotiás vémonos influenciadas 

pola violencia dende os dous puntos: unha violencia ma-

chista directa, que pode ser verbal, física, sexual, ambien-

tal, económica.... e dunha que moitos estudos demostra-

ron que o amor romántico e os seus mitos son un dos fac-

tores de mantemento da situación da muller nunha rela-

ción de dominación e violencia. 

Por outro o lado, unha violencia machista simbólica, que 

aparece a través da nos a cultura e que lexitima unha visión 

da muller interiorizada, asumida e posteriormente, repro-

ducida.  

Esta visión da muller e de como ten que actuar unha mu-

ller, transmítese a través dos medios de comunicación, 

apréndese dende idades moi temperás e tamén é violencia 
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sobre a muller, pero menos visible. Aí tamén actúa o amor 

romántico, mantendo os mitos, expoñendo consecuencias, 

outorgándolle á muller o lugar secundario de princesa na 

que se auto realiza bicando a un príncipe. 

En definitiva, o “amor romántico, caracterízase pola pose-

sión, como propiedade privada, como compromiso de fi-

delidade eterna, como vínculo inquebrantable dos amores 

que se prometen o un á outra ata que a morte os separe, 

o amor como máxima expresión do compromiso mutuo, 

que é en esencia e referencia da mitoloxía amorosa occi-

dental, é base tamén e fundamento da violencia de xénero. 

Nunha relación de parella onde actúa con potencia estes 

esquemas mentais lexitimados dende arriba e interioriza-

dos no nivel máis práctico da vida cotiá é onde o risco de 

padecer violencia machista aparece indubidablemente, 

porque esta violencia, temos que saber, non entende de 

clases sociais, etnias, culturas determinadas.. non é lexítimo 

falar de enfermidades mentais ou sociais, porque na 

mesma ciencia pode establecerse argumentos causais entre 

exercer a violencia e atoparse nalgunha desas categorías. 

Vexamos a seguinte táboa: 
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Modelo de amor romántico 

nas mulleres 

Modelo de amor romántico 

nos homes 

− O obxectivo vital da mu-

ller é o que lle da sen-

tido a súa vida é atopar 

o amor, casarse, formar 

unha familia... 

− Atopa o amor, casarse e 

formar unha familia non 

é o único obxectivo vital 

dos homes, dos que se 

espera que se realicen ta-

mén noutros ámbitos. 

− O amor, amar e ser 

amada convértese no 

centro da vida. 

− O amor non é o centro 

da súa vida. 

− Ensálzase a pasividade. 
− Ensálzase a actividade. 

− Adxudícase o rol de coi-

dadora, compracer ao 

outro- 

− Adxudícase un rol de 

provedor de bens mate-

riais. 

− Ten o papel de xesto-ra 

emocional na pare-lla. 

− O xestor material e eco-

nómico da relación. 

− Prodúcese unha renuncia 

da propia vida, os pro-

pios desexos e espazos. 

− Non se espera de el o 

mesmo nivel de renuncia 

que á muller, de feito se 

espera que se realice fora 

da relación. 

− Espérase dela que se sa-

crifique, se espera máis 

dela na relación. 

− Enxálzase e esíxeselles 

valor, forza, dominio e 

autoridade. 

− Debe ser doce, delicada, 

abnegada...debe ser ta-

mén obediente. 

− Outórgaselles  maior ca-

pacidade para saber o 

que é convinte á pare-lla 

e á familia. 

− Foméntase a dependen-

cia. 

− Aínda debe amosar inde-

pendencia, en rea-lidade 

é dependente. 
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Modelo de amor romántico 

nas mulleres 

Modelo de amor romántico 

nos homes 

− Está menos centrada na 

súa sexualidade como 

fonte de pracer propio e 

máis centra-da no de-

sexo de ser nai. 

− É sexualmente activo e 

as súas necesidades se-

xuais deben estar cuber-

tas. 

− Debe ser fiel, a fideli-

dade é castigada dura-

mente. 

− Debe ser fiel, aínda que 

a fidelidade non é casti-

gada. 

O compoñente cultural é o causante de que se desenvol-

van crenzas idealizadas en torno ao amor, que en nume-

rosas ocasións dificulta o establecemento de relacións sas e 

provoca a aceptación, normalización, xustificación e tole-

rancia dos comportamentos claramente abusivos e ofensi-

vos. 

Existen unha serie de mitos que fomentan o ideal do amor. 

Ideas moi estendidas, que non sendo certas, asúmense 

como verdadeiras  

“O amor todo o pode” 

- A falacia do cambio por amor. 

- Mito da omnipotencia do amor. 
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- Normalización do conflito. 

- Crenza de que os polos apostos se atraen e se en-

tenden mellor. 

- Mito da compatibilidade do amor e o maltrato. 

- Crenza en que o amor “verdadeiro” o perdoa 

todo. 

“O amor verdadeiro predestinado” 

- Mito da media laranxa. 

- Mito da complementariedade. 

- Razoamento emocional. 

- Crenza de que só hai un amor verdadeiro. 

- Mito da perdurabilidade, a paixón eterna. 

Mito da entrega total 

- Falacia do emparellamento e a conversión do 

amor de parella no centro e a referencia da exis-

tencia. 
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- Atribución da capacidade de dar felicidade. 

- Falacia da entrega total. 

- Crenza de entender o amor como despersonaliza-

ción. 

- Crenza en que se se ama debe renunciarse á intimi-

dade. 

- Mito do matrimonio. 

- Mito dos celos. 

- Mito sexista da fidelidade e a exclusividade. 

Estes mitos son a base de moitos comportamentos abusivos 

e tóxicos que se poden dar nunha parella. O problema está 

en que os normalizamos e aceptamos, o que dificulta que 

os asumamos como algo negativo. 

Os mitos relacionados co “amor todo o pode” se centran 

na idea de que o amor é unha forza divina que fai cambiar 

ás persoas, que perdoemos o imperdoable.  
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Estes mitos terán unha grande influencia na fase de “recon-

ciliación”, posto que no “nome do amor” consideramos 

que as persoas non van volver repetir as condutas violenta 

e tóxicas. Apoian as ideas de que o “amor move monta-

ñas” e iso axuda a aceptar sufrimentos e maltratos. “Quen 

ben te quere farate chorar” é unha boa mostra da compa-

tibilización do amor e o maltrato. 

“O amor verdadeiro e pre-

destinado” Este grupo de 

mitos afianza a idea da ne-

cesidade de parella para 

poder ser feliz, sendo o 

foco da nosa vida. A idea 

da media laranxa fai refe-

rencia a que cada un de 

nós somos unha media la-

ranxa (fáltanos a outra metade) e temos que buscala para 

poder facer unha laranxa enteira. Sen embargo cada per-

soa é enteira en si mesma, completa e autosuficiente. Ob-

viamente queremos compartir a nosa vida con alguén. 

Non somos a metade de ninguén, ninguén nos comple-

menta ou completa.  
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Entrega total: Este grupo de mitos enfatiza na idea de que 

o amor e as parellas son e teñen que ser o centro da nosa 

vida e fonte de felicidade, benestar e satisfacción.  

Outorgámoslle a outros a capacidade de darnos e quitar-

nos e felicidade, cando as únicas responsables somos nós 

mesmas.  

Posesión e exclusividade: Os mitos recollidos neste grupo 

fomentan os ideais de posesión e exclusividade. Isto en 

moitas ocasións nos fai normalizar os celos e entendelos 

como unha forma de amor. Os celos non son mostras de 

afecto, son sinais de inseguridade de quen os padece e de 

falta de confianza na relación.  

En resumo, as consecuencias deste modelo de amar son: 

- Negación doutras formas non normativas de amar 

(homofobia, bifobia). 

- Aceptación de condutas violentas que se confun-

den con amor (chantaxes, celos...). 

- Coerción da liberdade individual (dependencia 

emocional, económica...). 

- O sufrimento asúmese como necesario e positivo. 

- O maltrato é invisibilizado. 
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- Non se acepta á persoa tal e como é (autoengano, 

desexo de cambiar ao outro...). 

- Fomento da desigualdade no fogar e a familia (au-

sencia de correponsabilidade). 

- Non se aprende a xestionar os conflitos adecuada-

mente (ordenar e obedecer). 

- Non se potencia a comunicación, nin o poñer lími-

tes ou a negociación. 

- Se desempodera ás mulleres.  
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6. O CICLO DA VIOLENCIA 

A teoría do ciclo da violencia é moi útil para comprender 

os comportamentos dalgunhas mulleres que sofren violen-

cia por parte das súas parellas. Este ciclo axúdanos a com-

prender, sobre todo, a volta das mulleres cos seus agreso-

res. Algo que pode provocar que tanto profesionais, como 

familiares, amigos/as ou coñecidos/as sintan certo “en-

fado” cara as vítimas. 

A violencia de xénero na parella 

mantense ao longo do tempo, 

realizándose moi de maneira in-

termitente, alternando momen-

tos de tensión e violencia con ou-

tros de calma, tranquilidade e in-

cluso afecto. Esta intermitencia ou alternancia ente varias 

etapas.  

O método explosivo da violencia de xénero é un modelo 

cíclico para entender o proceso da violencia de xénero. 

1. Fase de acumulación de tensión: nun principio, como xa 

temos dito, a violencia exprésase de maneira sutil. Despois, 

o agresor comeza a ser máis agresivo e crítico coa muller, 
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atopando motivos para iniciar un conflito continuamente. 

A muller vai sentíndose cada vez máis insegura, tratando 

de buscar unha explicación externa ao comportamento do 

agresor, intentado facer todo o posible por tranquilizar a 

conduta e evitar a toda costa que chegue a producirse a 

agresión, aínda que el faralle dano independentemente da 

conduta dela. 

Esta fase caracterízase por cambios imprevistos e repenti-

nos do estado de ánimo, enfados ante 

calquera  problema na convivencia, reac-

cións agresivas ante calquera frustración. 

Como explicamos anteriormente, a mu-

ller intenta controlar a situación con com-

portamentos que noutro momento serví-

ronlle: ser condescendente, intentar satis-

facer os desexos e caprichos, non facer nada que lle poida 

desagradar.. Tenden a minimizar os incidentes (“non foi 

para tanto”, “puido ser peor”). Esta fase pode manterse 

durante períodos de tempo moi longos.  

2.A fase de explosión: nesta fase prodúcese un estoupido 

de violencia, dando lugar á agresión. Descárgase a tensión 

acumulada na anterior fase. Comeza a descarga da violen-
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cia en calquera das súas manifestacións (verbal, física, se-

xual...) Despois de ter sufrido a violencia psicolóxica é fácil 

que a muller se sinta afundida emocionalmente e teña di-

ficultades para responder á violencia e defenderse. A inten-

sidade da agresión irá en aumento nas sucesivas repeticións 

do ciclo. A motivación do maltratador é castigar os com-

portamentos da muller que el considera inadecuada dende 

o seu punto de vista no que el ten o poder. O incidente 

agudo de violencia detense cando o maltratador considera 

que xa “aprendeu a lección”. A muller vive a fase coma se 

o enfado de el estivera fóra de control. Cando finaliza esta 

fase de descarga de violencia, a muller que a sofre vai que-

dar nun estado de conmoción. Non quere crer o que suce-

deu e minimiza o ataque sufrido e pode chegar incluso a 

negar o que ocorreu.  

3.Fase de arrepentimento “lúa de mel”: nesta frase dimi-

núe a tensión e se produce unha manipulación afectiva por 

parte do agresor para pechar o proceso de revictimización 

da muller. Aquí, o agresor expresa remordementos, pide 

perdón e promete que non vai volver a repetirse, mostrán-

dose amable como ao principio da relación. Isto fai que a 
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muller teña esperanzas de que cambiará e o perdoe, ini-

ciándose de novo o ciclo da violencia. Esta fase está moi 

influenciada polos mitos do amor romántico, “perdoar 

por amor”.  

A vitimización da muller faise máis profunda, pois se es-

treita a relación de dependencia muller-maltratador. Se ela 

tomou a decisión de deixar a relación, nesta fase abando-

nará a idea, ante o acoso emocional e afectivo del. As mu-

lleres tenden a  retirar os cargos ante esta “nova” actitude 

do maltratador.  

Esta fase ten unha duración tempo-

ral limitada, pois non responde a 

un arrepentimento, senón que o 

maltratador percibe que xa non hai 

risco para a permanencia da relación; como continúa ana-

lizando a parella dende a subxectividade do dominio e a 

desigualdade, pronto se iniciará outra fase de acumulación 

de tensión e o ciclo se repetirá.  

Se as persoas que pretenden axudar á muller que sofre vio-

lencia non coñece e comprende o ciclo, este pode acabar 

manipulándose tamén: a muller vai pedir axuda realmente 

tras unha fase de explosión especialmente daniña para ela. 
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Isto lévaa a superar o medo, a vergonza, a sensación de 

fracaso vital que supón asumir que a parella é violenta. 

Pero no funcionamento do ciclo da violencia, tras esa fase 

de explosión vai aparecer a fase de “lúa de mel”: cando o 

maltratador logra acceder a ela vai atopar cun home arre-

pentido, que suplicándolle perdón, que xura que “nunca 

máis” e promételle 

cambiar... Esta situa-

ción pode levala a 

renunciar á axuda 

que pediu. Se non se 

comprende o ciclo e 

se entende que foi 

manipulada unha 

vez máis, tendere-

mos a culpabilizar á muller vítima da violencia que sofre.  

Existen ademais, diferentes niveis de intensidade da violen-

cia en cada parte do ciclo: 

- Nivel inicial: ameazas, insultos, silencios, burlas, ro-

tura de obxectos, danos a mascotas... 
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- Nivel moderado: illamento social, control do di-

ñeiro familiar, empurrar, agarrar... 

- Nivel grave: rexistros de roupas ou enseres, priva-

ción de necesidades básicas (alimento, sono...) e 

abofetear, pinchar, dar patadas, morder, agredir 

sexualmente... 

- Nivel moi grave: asfixiar, agredir con obxectos con-

tundentes, violación, uso de armas, queimar ou in-

cluso asasinar. 
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7. SINAIS DE ALARMA DA VIOLENCIA DE 

XÉNERO 

Unha relación saudable se basea nos principios de con-

fianza e respecto mutuo. Se recentemente comezaches 

unha relación na que apareceron algunhas das sinais que 

amoso a continuación, recorda estar alerta e actuar: 

- El controla a túa maneira de vestir. 

- Non expresas as túas opinións libremente por 

medo á reacción de el. 

- Revisa o teu teléfono móbil ou redes sociais 

- Continuamente sínteste inferior ou menos que el. 

- A túa parella amosa celos frecuentemente. 

- Deixaches de saír co teu círculo de amizades por-

que a el “non lle caen ben”. 

- Ignora e despreza os teus sentimentos con frecuen-

cia. 

- Ridiculiza, insulta ou despreza ás mulleres en xeral. 
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- Humíllate, berra ou insulta en privado ou público. 

- Ameaza con facerte dano a ti e á túa familia. 

- Algunha vez che agrediu fisicamente. 

- Te illa de familiares e/ou amizades. 

- Forzoute a manter relacións sexuais contra a túa 

vontade. 

- Non te permite traballar. 

- Ameaza con quitarte aos fillos ou fillas en caso de 

deixalo. 
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8. PERFIL DO HOME MALTRATADOR 

Como comenta Miguel Lorente, experto en Violencia de 

xénero, o perfil dun home maltratador é “un home varón 

de sexo masculino”. É dicir, non podemos apuntar un per-

fil exacto dos homes maltratadores, un home que teña in-

teriorizada unha superioridade polo feito de ser home 

(unha ideoloxía machista). Existen moitos tipos de maltra-

tadores. A idea de que os maltratadores son persoas cunha 

baixa formación, cun nivel adquisitivo medio-baixo, con 

ideas marcadamente machistas e con tendencias violentas, 

non é verdade.  

Exercen violencia contra as mulleres tanto homes de alto 

poder económico como baixo, dende executivos a peóns 

de obra, homes de escasa formación profesional e tamén 

ilustres académicos ou políticos, homes violentos e aparen-

temente tranquilos, xoves e vellos. Non é a situación eco-

nómica, nin familiar, nin profesional a que fai que un home 

sexa agresor. Son as ideas e mensaxes que dende neno re-

cibiu e que van xestando a idea de superioridade con res-

pecto ás mulleres e se materializa en forma de berros, in-

sultos, dominación, golpes...  



 

 

 A violencia de xénero. Visión rural 

P
á
x
in

a
 
7
5
 

Normalmente os maltratadores só se mostran agresivos 

coas súa parellas, presentan unha grande capacidade de se-

dución e persuasión nos demais ambientes públicos: bos 

amigos, compañeiros de traballo, amables, educados... 

Isto fai que moitas mulleres dubiden do que está suce-

dendo, que non se sintan con apios e non perciban que o 

seu relato vai ser crido. 

É importante que deixe-

mos de asociar aos mal-

tratadores factores como 

“vidas difíciles”, mal xe-

nio, abuso de substan-

cias... Obviamente o 

abuso de substancias ou 

infancias complicadas non 

son factores positivos 

para ninguén, pero non está aí a causa da violencia. Está 

nun sentimento de superioridade sobre a súa parella.  

Características comúns da conduta dos maltratadores: 

- Entende a relación de parella dende a desigualdade 

e o dominio, 
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- Sole ser machista, celoso, posesivo e inmaduro. 

- Valores culturais tradicionais asociados á virilidade. 

- Intolerante fronte á autonomía da muller. Disfraza 

en moitas ocasións esa intolerancia como protec-

cionismo.  

- Emprega a violencia como mecanismo de control 

e reafirmación (dentro da parella, onde ten poder, 

e noutros ámbitos non emprega a violencia). 

- Exerce control sobre as súas parellas. Cre firme-

mente que exercer poder ou control sobre a muller 

faino máis home. 

- Emprega unha ampla variedade de condutas para 

controlar. 

- Manipula aos seus fillos e fillas, usándoos como 

forma de acceso e manipulación cara a súa parella, 

especialmente os casos de separación. 

- Moitas veces é unha persoa exemplar fora da casa. 

- Minimiza e nega a violencia. 
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- Non admite responsabilidade no maltrato. 

- Culpa á muller do maltrato que sofre. 

- Culpa aos demais ou aos factores externos. 

- En moitas ocasións preséntase como vítima de mal-

trato. 

- Algúns maltratadores presentan abusos de substan-

cias , aínda que non é a causa do seu comporta-

mento. 

- Resistente ao cambio. 

- Carece de motivación interna para buscar asistencia 

ou para cambiar o seu comportamento. 

- Necesita axuda, pero non o recoñece nin o vai 

aceptar. Considera que o problema o ten ela. 

Tamén sole ter en común un sistema de crenzas a través 

dos cales filtran a interpretación da súa conduta e funcio-

nan como unha serie de estratexias defensivas do maltra-

tador. 
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Estas estratexias defensivas aplícaas a: 

- Ao seu entorno, para validarse e manter unha 

imaxe e credibilidade. 

- Á vítima, para confundila e culpabilizala. 

- A si mesmo, porque necesita falsear unha realidade 

e unha imaxe que doutra forma podería ser inso-

portable. 

 

Estratexias defensivas do maltratador 

Olvido/negación: asegura que non recorda, que non é 

consciente do que se lle acusa. Negan abertamente os ata-

ques para restar credibilidade á vítima. Se esta estratexia 

non funciona utiliza a minimización. 

Minimización: quita importancia ao feito, ata conseguir 

distanciarse do dano causado, argumentando que este non 

foi tan grave. 
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Se coa minimización non consegue os obxectivos procura-

dos, emprega calquera das seguintes estratexias (vai alter-

nándoas para conseguir os seus fins e emprega unha mes-

tura delas) 

Desviación do problema: achacar o seu comportamento á 

falta de traballo, aos problemas co alcohol... afastan a res-

ponsabilidade sobre os feitos. 

Racionalización: explica coherentemente condutas e feitos. 

Esta explicación e a motivación das condutas son admitidas 

porque o entorno social valida eses comportamentos 

como lexítimos. 

Proxección: atribúe á vítima a responsabilidade das condu-

tas violentas. 
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9. COMO É A MULLER QUE SOFRE VIO-

LENCIA? 

A muller maltratada tampouco responde a un perfil. Nin 

son mulleres de estratos sociais baixos, nin dependentes 

economicamente ou con pouca formación. 

É imprescindible entender que 

o ataque que realiza un mal-

tratador é de tipo emocional, 

non ataca a través da inteli-

xencia, a cultura ou o coñece-

mento da muller, senón a tra-

vés das súas emocións. Por iso 

se plantea que calquera mu-

ller pode ser vítima, polo 

mero feito de ser muller. 

Unha muller convértese en 

maltratada sen que apenas sexa consciente diso, porque o 

maltrato cara as mulleres por parte das súas parellas non 

comeza con golpes, senón que nace de forma sutil dende 

o comezo da relación, en circunstancias que non se consi-

deran violentas nin ás que se lle presta atención. 
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Ao principio da relación, os actos de invasión da intimi-

dade ou de control se tomarán como formas de protec-

ción, se entenderán como demostracións de amor (isto 

aprendémolo nas cancións, nos contos de fadas, nas pelí-

culas...). Asumimos erroneamente certas condutas abusivas 

como formas de expresión do amor. 

A conduta violenta, tanto no terreo físico como no psí-

quico vai causando un deterioro psicolóxico na muller que 

dende o punto de vista conductual maniféstase nunha au-

téntica submisión dos desexos e ordes do agresor. O agre-

sor chega a ter o control e dominio da muller que fai que 

cada vez sexa máis inflexible, polo cal a violencia continúa 

no seu ciclo de intensidade crecente, e a muller chega a 

perder a súa propia identidade para converterse nunha po-

sesión máis.  

Ademais de serios danos físicos, a violencia familiar causa 

nas vítimas trastornos emocionais que serán máis profun-

dos e duradeiros cando máis tempo dure a relación: 

- Baixa autoestima. 

- Interiorización do machismo, a dependencia do va-

rón e en xeral de todas as figura de autoridade. 
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- Teñen depresión: falta de esperanza, sentimento 

de falta de forzas, respostas emocionais moi limita-

das, altos niveis de autocrítica e baixa autoestima. 

- Teñen medo, estrés, conmoción psíquica aguda, 

ansiedade e desorientación. 

- Incomunicación e illamento provocado polo con-

tinuo desamparo social. 

- Teñen sentimentos de subordinación, dependencia 

e sometemento. 

- Incomunicación e illamento provocado polo de-

samparo social. 

- Sentimento de culpabilidade. Elas mesmas séntense 

culpables da situación. 

- Están desmotivadas e teñen unha profunda ausen-

cia de esperanza. 

- Incerteza, dúbidas e indecisións por bloque emo-

cional. 

- Falta de esperanza. 
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- Impotencia/indecisión: carecen de poder interior . 

- Crease o síndrome da muller maltratada, que é pa-

recido ao síndrome de Estocolmo, onde un se iden-

tifica ca figura de poder e valor. 

- Vivenza e transmisión de roles sexistas. 

- Teñen pouco ou nulo marxe na toma de decisións 

co que respecta á vida de parella e á súa propia. 

- Padecen a veces trastornos alimentarios severos. 

- Trastornos do sono. 

- Irritabilidade e reaccións de indignación fora de 

contexto. 

- Frecuentes trastornos de alcoholismo e ludopatía. 

- Baixa interiorización de valores sociais e democrá-

ticos. 
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10. EMPODERAMENTO PERSOAL 

10.1. Autodefensa feminista 

A socialización de xénero, a maneira diferente de educar-

nos segundo sexamos mulleres ou homes marca as nosas 

vidas, o que se espera de nós. Esta maneira diferencial de 

educarnos, está sustentando moitas das desigualdades e 

discriminacións que sofren as mulleres polo mero feito de 

selo.  

A violencia contra as mulleres non é cometida po homes 

tolos, con problemas de alcol ou drogas.  

A violencia contra as mulleres compre unha función moi 

importante: perpetuar a dominación dos homes sobre as 

mulleres. A persistencia da violencia contra as mulleres é 

un síntoma e unha consecuencia das relacións desiguais ba-

seadas na suposta superioridade do home sobre as mulle-

res. 

O rol que se nos asignou como mulleres perpetúa ideas de 

que debemos ser: pasivas, delicadas, submisas, desvalidas, 

sacrificadas, necesitamos que nos protexan, debemos estar 

na sombra detrás dun home, non somos nada sen a media 

laranxa, etc... 
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A autodefensa feminista non se trata de aprender a ser vio-

lentas de maneira gratuíta, nin de odiar a todos os homes.  

Falamos de autodefensa porque nos atacan, de defender-

nos contra a violencia dos homes agresores e dun sistema 

patriarcal. A autodefensa é a resposta a unha agresión pre-
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via como método para salvagardar a nosa integridade fí-

sica e psíquica. Temos dereito a unha defensa propia fronte 

a un dano ou perigo. 

A autodefensa feminista considérase unha estratexia de 

empoderamento persoal e colectivo, non só para enfron-

tar e erradicara violencia sexista, senón tamén para redefi-

nila dende o marco teórico do feminismo. 

A autodefensa feminista é un conxunto de actitudes, de 

saberes e de ferramentas que te axudan a gañar confort 

para vivir mellor, con menos presións de todo tipo, con 

máis amor cara nós mesmas. 

Existen diferentes estratexias de dominación: o corpo, a 

mirada, a intimidación, a agresión... empregadas polo ho-

mes e que tamén podemos converter en ferramentas pro-

pias. Por exemplo, a maneira na que ocupamos o espazo, 

sobre todo o público. Tradicionalmente o corpo das mu-

lleres foi deseñado para ser obxecto de desexo pero non 

para o exercicio da liberdade.   

A diminución da base que sustenta o corpo, a roupa, o 

calzado, a posición dos brazos pegados ao corpo, todo o 
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feminino corporal debe representar inseguridade/submi-

sión corporal dende a que é moi difícil exercer a liberdade 

individual.  

Debemos identificar o espazo que ocupa o noso corpo.  

Debemos colocar os pes de maneira separada á altura das 

cadeiras, as costas rectas e os brazos separados do corpo. 

A forma de mirar debe ser sen soberbia pero con firmeza.  

Un aspecto clave debe ser a nosa seguridade emocional e 

os nosos límites. Debemos pasar de ser suxeitos de acción 

en lugar de obxectos (de recepción).  

É importante que traballemos a comunicación verbal e non 

verbal, e que ambas sexan coherentes. A asertividade é 

unha actitude de autoafirmación e defensa dos dereitos 

persoais, relacionada coa expresión dunha autoestima sa. 

A autoestima sa cre que temos unha valía como seres hou-

manso e iso supón que somos merecedoras de certos de-

reitos. 

En lugar de dicir “non me toques” podemos dicir  “quita a 

man”. 
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En lugar de dicir “non me grites”  podemos dicir “baixa a 

voz” 

Pensar e actuar de forma asertiva tamén favorece a auto-

aceptación incondicional, xa que a asertividade inclúe re-

coñecer o noso dereito a cometer erros, a cambiar de opi-

nión ou a tomar decisións alleas á lóxica. Temos os man-

datos de xénero, a maneira na que fomos educadas como 

mulleres non poñen certos obstáculos para actuar. Debe-

mos facer consciente o “permítome”, traballar dende a 

persoa que me gustaría ser. 

Os dereitos asertivos inclúen: 

- Dereito a ser a túa propia xuíza. 

- Dereito a escoller se non o facemos ou se somos ou 

non responsables dos problemas dos demais. 

- O dereito a escoller se queremos ou non dar expli-

cacións. 

- O dereito a cambiar de opinión. 

- O dereito a cometer erros. 

 



 

 

 A violencia de xénero. Visión rural 

P
á
x
in

a
 
8
9
 

10.2. O noso espazo vital 

Ademais diso, é preciso que respectemos o noso espazo 

vital, o noso territorio. Para iso podemos utilizar diferentes 

técnicas, pero unha moi importante pode ser o emprego 

das nosas mans. Usar as mans para marcar distancias.  

Tamén resulta moi útil desorientar aos posibles agresores, 

cambiar a nosa imaxe 

Medidas disuasorias. Chamar por telé-

fono, dar a túa situación a tempo real, 

describir ao agresor, facer fotografías a 

el ou ao seu vehículo.  

Número de emerxencia. Temos que re-

accionar nada máis sentir o perigo, sen 

medo a aventurarnos ou a actuar de maneira desmedida.  

Yudo verbal. É unha maneira de facerlle ver que non tes 

medo e que sabes defenderte. Consiste en berrar e amea-

zalo dicíndolle que vas chamar a policía. O agresor tamén 

é unha persoa e tamén ten medo, medo a ser descuberto 

por exemplo, e isto pode axudarte a gañar tempo: Berrar, 

sacarse un moco, ter unha conduta errática, misteriosa... 
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A fuxida é o obxectivo prin-

cipal da defensa feminista. 

Se existe a posibilidade de 

escapar antes de golpear, es-

capa. Senón podes evitar o 

contacto golpea e logo 

fuxe. Se cres que fuxir non é seguro, quédate e pelexa bus-

cando o momento de poder saír fuxindo. Non mires atrás, 

o obxectivo está diante e é o horizonte.  

Respiración. Se entras en conflito físico cun agresor/a, o teu 

corpo empezará a ir pola súa conta, a facer cousas que ti 

non lle mandas nin lle ordenas. Pensa que isto é un meca-

nismo de defensa do teu propio corpo, que agora se  activa 

porque quere axudarte. Gracias a el agora tes máis forza 

que antes e estás preparada para a fuxida.  

A respiración comezará a ser corta e rápida. Intenta non 

asfixiarte e, se podes, e a conciencia chega, enche os pul-

móns para interromper ese ritmo frenético  

Puñetazos. Ao golpear cos puños, debemos pechalos sem-

pre, como poder ver na ilustración. Nada de dedos fora 

do paquete cargado, xa que poderíamos facer moito dano. 
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Os golpes largos poden ser esquivados polo agresor, por-

que seguramente sexa máis alto. O ideal son os golpes de 

abaixo arriba na zona da barbilla e o mentón, pero para 

iso fai falta técnica. O mellor vai ser golpear a mandíbula 

buscando un KO.  

Patadas. As mulleres temos moita máis forza nas persoas 

que nos brazos. As usamos máis e contan cunha muscula-

tura moito mais longa e desenvolvida que os brazos. A pa-

tada é importante para marcar distancia, cano hai posibili-

dade de facelo.  

Unha patada certera nos xeonllos, pode permitirte a fu-

xida. Dar patada xuto nos xeonllos e afundir o pé na arti-

culación. 

Codazos. Un codazo ben executado poder ser sen dúbida 

moito peor que un puñetazo. Os codos son duros e pun-

tiagudos, os codos cortan. Requírese un entrenamento 

para o uso dos cóbados, pero aínda así existen algúns gol-

pes fáciles. O máis importante é que recordes que tes có-

bados.  
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Golpes e distancias 

a) Distancias largas 

A distancia está comprendida entre medio metro e o 

metro, por iso é importante intentar gañar un espazo 

de separación que nos permita a fuxida. Os exercicios 

que propoñemos son os seguintes: 

Patada xenital: como se pateásemos un balón. Un mo-

vemento de abaixo a arriba para levantar o escroto. 

(Como se fose unha patada cara o ceo)  

Golpe na tráquea: se a nosa vida está en xogo. isto 

pode axudarnos a deixalo sen aire por uns segundos e 

poder fuxir. Golpea co puño pechado. Debemos usalo 

só en situacións extremas na que a nosa vida está en 

perigo. 

Piquete de ollos: insertar os dedos índice en medio for-

mando unha V nos ollos produce un efecto moi para-

lizando e o suficientemente potente como para poder 

fuxir. É eficaz, xa que ao impedir a visión, a posibili-

dade de saír ilesa é moi alta.  
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Palmeo de oídos: coas palmas das mans golpea ao uní-

sono os dous oídos coa intención de causar unha mo-

lestia suficiente para poder fuxir.  

b) Distancias cortas 

Se se nos botan encima, o acto reflexo pode ser empu-

xar, apartar e este pode ser un dos erros máis grandes 

que podemos cometer.  

Canto maior sexa a distancia entre nós, máis espazo 

ten para soltarnos algún golpe. Canto maior é a distan-

cia, máis percorrido ten o golpe e máis impacto sobre 

nós poderá facer. 

Se xa é tarde para fuxir e non tes escapatoria, agárrate 

a el, pégate a el, cóllete a el e fai que non teña espazo 

para asestar golpes. Intenta manter sempre o teu xeon-

llo co maior percorrido posible para un ataque á en-

treperna de abaixo a arriba. 

Ao chan: Toda pelexa acaba antes ou despois no chan. 

Agárrate o máis que poidas ao agresor, agárrao coas 

túas pernas. Busca a súa orella e mórdea, se abres a 

boca que sexa para ampliar o bocado.  
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Saír do estrangulamento:  Se é contra a parede, podes 

usar as pernas. Debes buscar un dos dedos e estiralos 

cara atrás como se quixeras rompelo. Podes presionar 

os ollos cos dedos pulgares. 

 

Agarres 

- Brazo man-normal: xiro de moneca e buscar aper-

tura. Agarramos coa outra man e tiramos. Facemos 

un movemento circular cara abaixo, xiramos a man 

e tiramos cara nós.  

- Brazo agarrado con dúas man: agarramos a man e 

tiramos.  

- 2 Brazos agarrados coas dúas mans: círculo cara 

abaixo, cara nós 

e abrir as mans.  

- Agarre en pes-

cozo: dámos un 

golpe na parte 

do antebrazo 

(onde dobra), le-

vantar as dúas 
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mans e dedos aos ollos. Levantar o ombreiro e xi-

rar forte.  

- Abrazo de oso: o primeiro será colocar o noso pé 

por detrás do pé do agresor para evitar que nos 

poida coller en alto.  Cabezazo, patada ao xeonllo, 

pisar pe, golpe na cara. 

- Agarre pescozo (estando acostadas) sempre poñer 

as nosas mans por encima das de el, subir e baixar 

as cadeiras, colocar os nosos pes nas cadeiras da 

outra persoa e tirar. 

- Agarre Pelo: agarrar a man, dar un paso adiante 

para desestabilizar e xirar.  

Puntos clave para facer dano:  

- Ollos. 

- Testículos. 

- Boca do estómago. 

- Entre pulgar e índice. 

- Punto ciático. 

- No brazo entre os tendóns e o bíceps. 

- Punto na parótide (debaixo da orella). 
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10.3. Liberación da dependencia e da culpa 

O apego 

O apego tóxico sucédelle a persoas que foron tan manipu-

ladas que non poden verse a si mesmas como seres com-

pletos e aptos para alcanzar todo o que se propoñan. Son 

persoas que asumiron como verdadeiro que o outro é máis 

importante que elas mesmas.  

As persoa codependentes entregan o control das emocións 

e decisións a outras persoas.  

A codependencia é unha conduta aditiva e unha forma de 

autodesprezo. A codependencia é tóxica e contraria á li-

berdade. 

Como identificarnos como persoas codependentes? 

- Inseguras: esa persoa abandónase e vive experi-

mentando e pedindo as opinións dos demais. 

- Controladora: como a persoa codependente pre-

cisa desesperadamente do outro para ser feliz, vol-

verase controladora e usará a manipulación para 

manter todo baixo control. 
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- Dubida das súas capacidades: sinte que non ten a 

mesma capacidade para enfrontarse ao mundo por 

si mesma. 

 

Liberación do apego tóxico 

- Busca no teu interior esas cousas e feitos que ata 

hoxe che fixeron sentir que a túa vida non valía a 

pena, renuncia e comeza de novo.  

- Erradica as crenzas negativas da túa mente, renun-

cia ao “non podo”, “non sei” por “podo” e se non 

sabes, cámbiao por “aprenderei”. 

- Coñece os teus puntos fortes. 

- Sé perseverante. 

- Busca un motivo para alegrarte todos os días, sen 

importar o que os demais fagan ou deixen de facer. 

- Entrénate para ver posibilidades onde outros/as 

ven dificultades.  



 

 

 A violencia de xénero. Visión rural 

P
á
x
in

a
 
9
8
 

A culpa 

Os seres humanos percibimos o mundo en base ás nosas 

emocións. Estas emocións sempre nos favorecen, moitas 

veces atentan contra a nosa propia felicidade. A culpa falsa 

posúe un efecto letal, xa que nos impide desfrutar da vida. 

A culpa destrúe a autoestima positiva. É imprescindible fa-

cer unha distinción clara entre a culpa real e a tóxica. Na 

culpa tóxica, os sentimentos atormentan e proveñen de 

causas emocionais. Nas relacións de parella tóxica e con 

violencia é moi común que o home xere sobre a súa parella 

un sentimento de culpa. Fanlle crer que elas son as respon-

sables da violencia que se exerce contra elas. É importante 

non caer nestas trampas e aplica a lei do cen por cen. Esta 

lei di que cada un é responsable do cen por cen dos seus 

propios pensamentos, decisións e accións. A culpabiliza-

ción das vítimas de violencia é un dos factores que dificulta 

que saían das relacións, que denuncien e se afasten. 

 

Liberación da culpa tóxica 

- Trata de comprender por que actúas como o fas? 

Recordas as circunstancias, o contexto e as opcións? 
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- Avalías a conducta como se fose doutra persoa? 

- Ao contemplar algo que fixeches ou deixaches de 

facer, experimentas un sentimento de minusvalía? 

 

10.4 .Recursos do Concello de Santiago de Compostela  

Os CIMS ou Centros de Información á Muller son un ser-

vizo de información ás mulleres que proporciona con ca-

rácter permanente asesoramento xurídico, atención psico-

lóxica, orientación profesional, información en materia de 

recursos e calquera outra información dirixida á consecu-

ción da igualdade das mulleres, así como información e 

asesoramento en materia de igualdade de oportunidades.  

Os CIMS preservan o anonimato na identidade das usua-

rias, salvo decisión contraria destas; respectan a vontade 

das usuarias e buscan posibilidades e solucións alternativas. 

Ademais todos os servizos son gratuítos e se respecta o 

principio de confidencialidade.  

En resumo: 

- Asesoramento xurídico. 



 

 

 A violencia de xénero. Visión rural 

P
á
x
in

a
 
1
0
0
 

- Atención psicolóxica. 

- Orientación profesional. 

- Información en materia de recursos. 

- Calquera outra información encamiñado á conse-

cución da igualdade da mulleres que de forma in-

dividualizada o demanden. 

- Información e asesoramento en materia de igual-

dade de oportunidades aos grupos de mulleres que 

de forma colectiva o demanden. 

Os horarios de atención do CIM, de luns a venres, son os 

seguintes: 

- Atención ao público: das 9.00h ás 14.00 h. 

- Atención xurídica: das 9.00 ás 11.00 h. 

- Atención psicolóxica: das 11.00 ás 13:00 h. 

Localización: Rúa Isaac Díaz Pardo, nº 2-4, Santiago de 

Compostela; Tfno. 981 542 467
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