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É unha realidade compartida por parte da sociedade que cando falamos de violencia de xénero 
estamos a falar de desigualdade, da máxima expresión de poder dos homes sobre as mulleres, 
do mecanismo que mantén a orde dunha sociedade patriarcal que entende que as mulleres, como 
colectivo e individualmente, deben estar sometidas aos ditados do grupo de varóns.

Estas afirmacións poden resultar chocantes e anacrónicas se pensamos que se tratan de casos illa-
dos dos que non temos constancia persoal, pero cando observamos os datos e nos achegamos ás 
cifras, o único xeito de atoparlle sentido é entendendo o proceso na súa globalidade e integridade. 
Un proceso estrutural e social onde o anormal se converte en normal e no cal haberá que reflexionar 
sobre: o marco teórico do sistema sexo-xénero; as repercusións dunha socialización diferencial e 
complementaria de homes e mulleres -que condicionan toda unha serie de relacións asimétricas e 
desiguais- e sobre as relacións de poder.

A violencia de xénero é un delito e a vítima éo en canto muller. 

Pero non só é un delito do agresor, é un delito amparado, permitido e invisibilizado ao longo dos 
anos por todas e todos, pola sociedade no seu conxunto que a través de estratexias de “despiste”, 
“culpa” e “fatalidade” ten minimizado a magnitude, as consecuencias e a importancia da violencia 
de xénero.

No Estado español, durante o ano 2006, morreron 68 mulleres a mans do seu home (1 muller cada 
5 días). Nesta cifra non contabilizamos as que morren meses despois, as que sobrevivindo quedan 
incapacitadas, e por suposto toda a destrución psicolóxica de quen sobreviven ao intento de asasi-
nato da persoa que se supuña as quería e coidaría toda a vida. 

No ano 2002 a Organización Mundial da Saúde redactou un informe sobre a violencia e a saúde e nel 
reflicte que: “...case a metade das mulleres que morren por homicidio son asasinadas polos seus 
maridos ou parellas actuais ou anteriores, porcentaxe que se eleva ao 70% nalgúns países...”.

A violencia de xénero afecta toda a sociedade no seu conxunto e a súa erradicación depen-
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Introdución

de do posicionamento e responsabilidade persoal e profesional de todas e todos. Desde 
este razoamento, o labor das e dos profesionais que nalgún momento interveñen directa 
ou indirectamente en labores de atención e apoio ás vítimas é fundamental. Que estes 
colectivos teñan un marco teórico que os axude a comprender cal é o problema, por que 
acontece, que efectos ten sobre as vítimas, como achegarse dun xeito efectivo a elas, e con 
que redes de apoio social e institucional conta, é a finalidade de calquera acción formativa 
dirixida a estes colectivos.



Presentación da Guía
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Esta guía esta concibida como material de apoio a formadoras e formadores de colectivos profe-
sionais que interveñen directa ou indirectamente en labores de detección, e/ou atención e/ou apoio 
a mulleres vítimas de violencia de xénero. 

Desde esta perspectiva, o seu obxectivo xeral é o de fornecer de coñecementos e habilidades 
básicas as e os profesionais do ámbito social para intervir no eido da atención a mulleres vítimas 
de violencia sexista. Este obxectivo concrétase nos seguintes obxectivos específicos: Integrar o 
marco teórico que posibilita a aplicación da perspectiva de xénero na análise da realidade social 
e da intervención profesional; Comprender a especificidade e magnitude da violencia de xénero; 
Coñecer o proceso do maltratatamento e os seus efectos sobre a muller; e, facilitar a abordaxe 
da atención á muller vítima de malos tratos.

A guía consta de catro módulos:

         1. Sistema sexo-xénero.
        2. A Violencia de xénero.
        3. A muller vítima de violencia de xénero.
        4. A intervención.

Cada un deles achega información teórica e conceptual básica para a comprensión global e inte-
gral do fenómeno da violencia de xénero. Por outra banda, están organizados e sistematizados 
de acordo a unha estrutura secuencial coa que se intenta facilitar a comprensión progresiva da 
información e dos conceptos tratados. Para este fin deberán desenvolverse en primeiro lugar os 
contidos que establece o marco teórico e explicativo da desigualdade entre mulleres e homes e, 
a continuación, tratar os aspectos máis específicos da violencia de xénero, da muller na súa cali-
dade de vítima, e que resulta fundamental ter en conta durante a intervención con ela.

En cada módulo establécense propostas de dinámicas e/ou actividades coas que traballar os con-
tidos, e paralelamente deséñase unha guía de desenvolvemento en cada unha delas.
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Especificamente A GUÍA FORMATIVA ten a seguinte ESTRUTURA:

ESTRUTURA DA GUÍA

ESTRUTURA DOS MÓDULOS/ SESIÓNS

>Módulo 1: 
  Sistema de relación sexo-xénero

>Módulo 2: 
  A violencia de xénero

>Módulo 3: 
   A muller vít ima de violencia de xénero

>Módulo 4: 
  A intervención

>Fichas de Act ividades

>Presentación

>Obxectivo

>Temporalización

>Información teórica e conceptual

>Proposta de act ividades

>Desenvolvemento

Presentación da Guía



Módulo 1
Sistema de Relación Sexo-xénero 
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Analizar o marco de relacións entre as persoas é un elemento clave no estudo da realidade obxecto 
das ciencias sociais. Desde esta perspectiva afondar na análise do sistema de relacións sexo-xé-
nero significará: coñecer o porqué das desigualdades entre mulleres e homes; visibilizar as reper-
cusións sociais e persoais que se desprenden da asimetría de poder e de relacións; e, en definitiva, 
comprender o marco teórico que posibilita a integración da perspectiva de xénero no cotián das 
intervencións profesionais con mulleres vítimas de violencia de xénero.

Obxectivo

-Integrar o marco teórico que posibilita a aplicación da perspectiva de xénero na análise da realidade 
social e da intervención profesional.

Temporalización

Este módulo corresponde a 1 sesión de 5 horas de duración.

Información teórica e conceptual

1. SISTEMA SEXO-XÉNERO COMO CATEGORÍA DE ANÁLISE
Segundo o Dicionario da Real Academia Galega violencia é a “maneira de actuar na que se fai uso da 
forza física e das armas para ferir ou matar xente” e defínese xénero como o “conxunto de seres 
ou cousas que presentan características comúns”. Desde esta perspectiva resulta realmente difícil 
conceptualizar a violencia de xénero como un tipo de violencia diferencial e específica. 

O recoñecemento académico moderno da Teoría de Xénero conta con máis de 30 anos de vixencia, 
pero tal como sinala Rosa Cobo 1  Poulain de la Barre no s.XVII afirma que a desigualdade social entre 
homes e mulleres non é consecuencia da desigualdade natural, senón que é a propia desigualdade 

1 AMORÓS, C. Y otras (1995): 10 palabras clave sobre mujer. Verbo Divino, Pamplona.
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social e política a que produce teorías que postulan a inferioridade da natureza feminina. Xa hai máis 
de 300 anos que se leva teorizando sobre as diferenzas sociais entre homes e mulleres a partir da 
noción do xénero. Sobre estas diferenzas experimentadas en forma de desigualdade e de subordi-
nación das mulleres sobre os homes atópase a raíz da violencia de xénero.
A Violencia contra as mulleres -e na medida que o concepto muller fai referencia ao xénero muller 
e non ao sexo muller, podémola entender como violencia de xénero- é “todo acto de violencia que 
teña ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para a muller, 
inclusive as ameazas destes actos, a coacción, ou a privación arbitraria da liberdade, tanto se se 
producen na vida pública como na privada” 2.

O xénero xorde a partir da idea de que o feminino e o masculino non son feitos naturais ou biolóxi-
cos, senón construcións culturais. Desde esta perspectiva, o sexo son as características físicas que 
marcan a diferenza biolóxica entre machos e femias segundo o seu papel potencial na reprodución, 
e o xénero é o construto social elaborado a partir das diferenzas biolóxicas entre femias e machos, 
polo que se establece un conxunto de prácticas, símbolos, representacións, normas e valores so-
ciais diferenciados para cada sexo. 

O xénero está definido, fundamentalmente, por dúas características:

> Bipolaridade: Que fai referencia a como tipificamos a realidade humana en dous polos: o masculino 
e o feminino. Esta dualidade, baseada nas diferenzas sexuais, afírmase como de natureza comple-
mentaria e bipolar.

> Xerarquización: O masculino ten unhas connotacións positivas fronte ó feminino que as ten ne-
gativas. Esta é a segunda característica da estrutura de xénero: o masculino considérase superior 
ao feminino, e esta idea ten relación coa asignación da muller ao ámbito doméstico e do varón ao 
ámbito público. É unha separación derivada da división sexual do traballo (traballo reprodutivo e 
traballo produtivo). A realidade é que ambas as posicións definen a xerarquía. O feminino, está 
desvalorizado porque o seu mundo, o seu espazo, os seus roles están económica e socialmente 
supeditados ao mundo masculino.

2 Organización de Nacións Unidas (ONU).
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Hoxe en día, sabemos que non existe unha base científica nin biolóxica que xustifique o predominio 
dun sexo/xénero sobre outro.

Os sistemas funcionan porque o conxunto de elementos que o conforman teñen relacións, interac-
túan entre eles e relaciónanse de forma dependente, polo que falamos de sistema sexo-xénero, sis-
tema que nos permite analizar a realidade dun xeito crítico desvelando o “natural” do “aprendido”.

A través deste sistema clasificamos as persoas en función do que esperamos delas, e definimos 
unha regras de comportamento diferentes para mulleres e homes, establecéndose diferentes niveis 
de relación. A realidade é que o que fai unha persoa resulta aceptado ou rexeitado segundo este 
sistema de clasificación. Os plans de vida de homes e mulleres veñen determinados a partir do que 
é propio dun xénero ou doutro, as expectativas de futuro, a vida profesional, económica, sentimen-
tal.... Pero o que é valorado positivamente cando o suxeito social é un home é rexeitado cando ese 
suxeito é muller. Por exemplo, que un home teña numerosas relacións sentimentais e/ou sexuais é 
sinónimo de éxito, se a mesma experiencia ten como suxeito social a unha muller, esta non gozará 
da mesma aprobación social, como mínimo. Por outra banda, cando unha característica valorada 
positivamente para as mulleres é asignada a un varón esta ridiculízase, por exemplo a beleza, “... é 
demasiado guapo para ser home, parece afeminado...” marcando unha pauta de relación asimétrica 
e desigual.

As relacións de xénero non son inmutables, evolucionan co tempo e poden variar dunha cultura a 
outra. Polo tanto, as desigualdades poden modificarse, pódese abrir unha fenda cara á igualdade. 
Exemplo destes termos é a situación de tutelaxe que sufrían as mulleres hai escasos 30 anos na 
lexislación española, ata 1975 unha muller non podía abrir unha conta bancaria sen permiso do seu 
home (licenza marital), tiñan restrinxido por lei o acceso a determinadas profesións, non contaban 
con pasaporte...

En poucos anos temos percorrido un longo traxecto cara á igualdade, pero aínda queda moito por per-
correr, coñecer, desvelar, reflexionar sobre estas desigualdades, o que inexorablemente nos conducirá a 
interpretar feitos entendidos ata hai pouco como “normais e naturais” como “anormais e aprendidos”. 
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2. SOCIALIZACIÓN DIFERENCIADA E OS SEUS EFECTOS NA ORGANIZACIÓN SOCIAL: 
    ESTEREOTIPOS E ROLES

Os Estereotipos de Xénero son o conxunto de trazos, imaxes mentais, e crenzas, que atribúen 
características a mulleres e varóns como grupos, sexual e xenericamente, diferentes. Os estereo-
tipos non son innatos, aprendémolos no transcurso da interacción social; son xeneralizadores e 
privan a persoa do seu carácter individual; homoxeinizan as persoas integrantes dun grupo baixo 
un mesmo patrón; simplifican a realidade, a parcializan e segmentan; completan a información cando 
esta é ambigua; e o seu éxito baséase en que son compartidos por moita xente.

Atribuír características diferenciadas a mulleres e homes en función do xénero, é un mecanismo 
que reforza a desigualdade, que xera discriminación, e que propicia o mantemento de relacións des-
iguais e violentas. Asumir como propio das mulleres: a emocionalidade, a delicadeza, a dependencia, 
a pasividade, a sensibilidade, o seren compulsivas, cariñosas e faladoras, reflicte unha imaxe das 
mulleres oposta á dos homes que, pola contra, se definen en función do xénero como: racionais, 
orgullosos, valentes, independentes, competitivos, calados, lóxicos e decididos. A fortaleza, inde-
pendencia e agresividade son aspectos que a sociedade demanda dos homes, mentres que a debili-
dade, pasividade e dependencia é o que esperamos se o suxeito social é unha muller. 

O efecto dos estereotipos de xénero na vida dunha persoa fai que as expectativas sobre como 
debemos ser veñan marcadas por estas características diferenciais. As mulleres deben asumir a 
sensibilidade como algo bo e natural, mentres que esta característica nos homes se tornará anti-
natural e nada asumible. Pensemos por un momento como as actitudes agresivas e as condutas 
violentas son máis facilmente aceptadas, permitidas e normalizadas cando o suxeito social é home 
que cando é muller, xa que a sociedade entende que estas son características inherentes á identida-
de masculina, mentres que a resignación, a pasividade, o estar conformada en función dos outros, 
son trazos que socialmente se interpretan como identitarios da muller. 

Hoxe en día podemos pensar que as mulleres e os homes xa non respondemos a estes estereo-
tipos, que son cousas do pasado, pero se miramos o noso arredor podemos seguir observando 
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como a idea do feminino e masculino segue a estar vixente. Os estereotipos cumpren a función 
de xustificar o mantemento dunha determinada orde social e xunto ós roles, forman o código de 
xénero no que nos socializamos todas e todos, marcando unhas pautas de comportamento, unhas 
expectativas sociais do que debemos chegar a ser. Impoñen polo tanto, uns modelos, uns valores, 
que se interiorizan e se desenvolven. 

Paralelamente os estereotipos determinan as características que deben ter homes e mulleres po-
dendo chegar a pensar que son neutros, e poderían selo, mais pasan a ter un valor determinado 
cando se aplican a mulleres e homes: a “insistencia” pode converterse en pesadez ou tenacidade 
segundo de quen esteamos a falar; a “sensibilidade” pode entenderse como delicadeza e este é 
un trazo non asimilable co modelo masculino; a “obediencia” pode entenderse como docilidade ou 
debilidade dependendo de a quen se lle aplique; a “curiosidade” pode ser entendida como ser unha 
preguntona ou ser intelixente; a “prudencia” como ser xuiciosa ou covarde.... 

Hoxe, cada vez máis mulleres e homes son conscientes da clasificación excesivamente ríxida que supuxe-
ron os roles de xénero sentindo a necesidade de introducir cambios reais na sociedade. A finalidade é que 
esta responda aos múltiples e diversos modos que existen de ser home e de ser muller.

Xunto ós estereotipos o sistema sexo-xénero instrumentalízase a través dos roles de xénero. 
Estes determinan accións, e comprenden as expectativas e normas que unha sociedade establece 
sobre como debe actuar e sentir unha persoa en función de que sexa home ou muller, prefiguran-
do, así, unha posición na estrutura social e representando unhas funcións que se atribúen e que 
son asumidas diferencialmente por mulleres e homes. Os roles femininos son os relacionados 
con todas as tarefas asociadas á reprodución, crianza, coidados, sustento emocional..., estando 
inscritos fundamentalmente no ámbito doméstico. Os roles masculinos están asociados ás tarefas 
que teñen que ver co produtivo, o mantemento e sustento económico, principalmente desenvolvidos 
no ámbito público. 

Os estereotipos e roles de xénero son transmitidos a través da socialización diferenciada. Ao longo 
da nosa vida imos percibindo que hai formas de facer e de estar no mundo diferentes para homes 
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e para mulleres. Estes modelos de conduta ímolos interiorizando, imitando; incorporámolos á nosa 
vida, facémolos nosos e reproducímolos. Saímos reforzados cando os facemos coincidir co espe-
rado, somos penalizados en caso contrario con silencios, censura, coerción, reproches e castigos. 
Non nos paramos a pensar se está ben ou mal pois concibímolo como algo “natural” que temos 
mirado toda a vida, está “normalizado”, resulta “obvio”.

Desde esta perspectiva a socialización é un proceso de aprendizaxe no que estamos inmersas e in-
mersos, aínda antes de nacer, e aprendemos que modelos de conduta son os que están socialmen-
te aceptados, así como as consecuencias que terá a adopción ou transgresión dos mesmos. Esta 
socialización fai que se nos asignen determinadas tarefas, polo feito de nacer mulleres ou homes, 
pero este é un proceso interactivo no sentido de que son tarefas que se nos asignan e que asumi-
nos. Desta forma conformamos a nosa identidade de xénero, é dicir, identificámonos psicolóxica e 
socialmente co “feminino” ou “masculino”.

Socializámonos a través da interacción social, da observación de modelos que entendemos como 
exitosos e que para nós son respectables. Entre todas as canles e instrumentos de transmisión de 
modelos (a familia, os xogos infantís, o ámbito educativo, a relixión, os medios de comunicación, a 
linguaxe, o mercado de traballo...) analizaremos especialmente os que poden ser susceptibles de 
ter maior incidencia sobre a transmisión da violencia de xénero: a familia, a linguaxe e os medios 
de comunicación.

A familia é o primeiro ámbito de relacións dos seres humanos e nela apréndense as primeiras nor-
mas de conduta, de como é necesario comportarse en función do sexo co que se naceu. Esta é unha 
das canles de socialización que transmiten con máis forza os estereotipos e roles de xénero. Desde 
antes do nacemento xérase unha serie de expectativas diferenciais dependendo de nacer neno ou 
nena, desenvolvendo unha serie de simbolismos diferenciados (cores, indumentaria, adornos...). 
Os contos, os xogos, os xoguetes..., funcionan, maioritariamente, como un reforzo dos roles de 
xénero, conformando no caso das nenas un reforzo e aprendizaxe das actividades que van desen-
volver na idade adulta (bonecas, cociñas....); no caso dos nenos marcan as actividades lúdicas e as 
afeccións (coches, fútbol...). 
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Podemos pensar que hoxe en día isto xa non ocorre, pero só temos que pararnos a pensar en 
cantos bebés nenos coñecemos que leven pendentes; nos contos infantís cheos de príncipes e 
princesas, de madrastas malvadas, de lobos... cantas nenas teñen traxe de fútbol, e cantos nenos 
equipo de limpeza ou por exemplo cantos nenos son vestidos de cor rosa...

Nesta unidade de socialización téndese a reproducir o que se observa –aprendizaxe vicaria- e neste 
contexto os modelos de referencia constitúenos fundamentalmente a nai e o pai xunto ás outras 
persoas da familia que poden convivir no mesmo fogar (avoa, avó, irmá, irmán...). Estes constitúen 
modelos de conduta que nenas e nenos teñen como referencia para coñecer cal é papel do home 
e cal da muller na armazón social. O sistema de crenzas patriarcal sostén un modelo de familia 
vertical, cun vértice constituído polo “xefe do fogar” que sempre é o esposo e unido a este modelo 
vertical, atopamos unha concepción acerca do poder e a obediencia no contexto familiar. As formas 
ríxidas do modelo prescriben obediencia automática e incondicional da muller cara ó marido, pero 
aínda as formas mais flexibles sosteñen unha concepción sobre a distribución do poder dentro da 
familia na que o home ten “dereito de veto”.

Este sistema de crenzas vai dando forma aos conceptos de roles familiares, dereitos e responsabi-
lidades das e dos membros da familia. 

A Linguaxe é o conxunto de signos que están a nosa disposición para que poidamos expresar o que 
vemos, sentimos ou pensamos. Serve para comunicarnos, e nese sentido é un instrumento ao noso 
servizo. Pero a linguaxe, como construción social e histórica inflúe na nosa percepción da realidade, 
condicionando o noso pensamento e determinando a nosa visión do mundo.
A través da linguaxe nomeamos a realidade, pero tamén a interpretamos e a creamos simbolica-
mente cando establecemos abstraccións. Falamos como pensamos e pensamos como falamos, un 
circuíto que se retroalimenta continuamente e que marca a nosa socialización.

A linguaxe é o reflexo da sociedade que a conforma, establecendo calidades, comportamentos e 
actitudes excluíntes para as mulleres. Sabemos que o que non se nomea non existe e o que é nece-
sario nomear, é vital para a nosa sociedade. Un exemplo disto sería como a poboación esquimó ten 
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máis de vinte vocábulos para definir diferentes cores da neve, ou como a xente mariñeira é quen de 
atopar cores no mar que outras persoas non poderían. O que é básico para unha sociedade, para 
a súa existencia, noméase. Pero as mulleres son invisibles a través da linguaxe e, cando aparecen, 
fano de forma estereotipada e sexista. Aprendéronnos que a linguaxe era neutra, que o masculino 
era o universal, pero non é certo: a través da linguaxe nomeamos a realidade, e esta componse por 
homes e mulleres, non nomear as mulleres é esquecer toda unha parte da realidade.

Existen múltiples formas que ilustran o uso androcéntrico da linguaxe: cando un mesmo adxectivo 
ten un carácter positivo ou negativo segundo se aplique a mulleres ou homes (home publico e muller 
pública); cando se utiliza o masculino como xenérico e válido para mulleres e homes (na época dos 
celtas); cando se nomea a muller en función e subordinada a unha figura masculina (dona de, viúva 
de...).

A linguaxe sexista é un grande instrumento de normalización e reforzo da violencia de xénero. Ob-
servamos como esta atopa o seu ideario nos chistes que banalizan e ridiculizan o papel asignado 
ao feminino. A existencia de certos mitos xustifican baixo argumentos irreflexivos e superficiais o 
porqué da violencia de xénero, mesmo os refráns definidos polo Dicionario da Real Academia Galega 
como “frases curtas de forma fixa, polo xeral en forma de imaxe, coas que se expresa un pensa-
mento popular baseado na experiencia”... 

Os Medios de Comunicación conforman un sistema de transmisión dos máis fortes da socialización 
de xénero, na medida que a cotío reforzan os roles e estereotipos segundo o sexo a través de 
contidos orais, escritos e visuais.

Nunha sociedade que cada vez depende máis dos medios de comunicación (prensa, radio, televi-
sión....) e na que funciona a máxima: algo existe na medida que é noticia, o que non se difunde non 
existe. Os medios crean opinión, modelos, poñen de moda condutas, personaxes... e nestas últi-
mas décadas a presenza dos medios é constante nas nosas vida diarias. A televisión é ese aparato 
co que os nenos e nenas comparten unha media diaria de 4 horas, as series de televisión é do que 
se fala no cole, no traballo..., e nos programas de televisión, nas series, nos debuxos animados, 
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nas películas, na publicidade... estanse a transmitir modelos de comportamento e de relacións entre 
homes e mulleres de forma desigual e estereotipados 3.

A realidade é que o seu papel na denuncia da violencia de xénero, cando menos é controvertido. 1997 
marca un punto de inflexión na toma de conciencia social da violencia de xénero. Neste ano elabó-
rase o primeiro Plan de acción contra a violencia doméstica a nivel do Estado español, comezando 
a ser a violencia de xénero un tema a debate en todos os foros sociais, incluído o Congreso dos 
Deputados. 

A principal razón deste xiro debémolo á denuncia pública da situación constante de maltrato dunha 
muller ante os medios de comunicación, e o seu posterior asasinato a mans do seu agresor (José 
Parejo): é o caso de Ana Orantes. O dramatismo das súas declaracións –os anos de malos tratos 
físicos e psicolóxicos constantes que levaba sufrindo-, a certeza de que se cumprirían as ameazas 
do seu agresor mataríaa-, o xeito no que a asasinou –botoulle gasolina e prendeulle lume-, o motivo 
das súas declaracións –para que se soubera que isto lle ía pasar-, a denuncia pública de que o siste-
ma xudicial non achegaba solucións á súa situación, e as declaracións posteriores do seu agresor 
–ela obrigoume a facelo- conmocionaron a opinión pública de todo o Estado español.

Os medios de comunicación difundiron a noticia, comezaron a visibilizar a situación de centos de 
mulleres, os escasos medios cos que se contaba para rachar con esta situación...., axudaron a que 
a violencia pasara dun plano privado a un plano público e espoliaron toda a sociedade. Pero 10 anos 
despois seguimos a observar expresións na prensa, radio e televisión do tipo “celos”, “disputa”, 
“un caso”, “a vítima quitou a denuncia”, “o marido era moi considerado no barrio”, “inmigrantes”..., 
coas que se consegue: o illamento de cada suceso, atopar razóns individuais a un feito estrutural, 
culpabilizar a vítima, exculpar o agresor...

Por outra banda observamos como desde a última década outro elemento socializador constitúeno 
as novas tecnoloxías da información e da comunicación. Os xogos de ordenador, internet... 
son elementos cada vez máis utilizados que están modificando as nosas pautas de socializa-
ción e relación (os chats, blogs...) e sobre os que cómpre botar unha ollada desde o enfoque de 

3 “Mujer Violencia y medios de comunicación. Dossier de Prensa” Instituto de la Mujer 
   http://www.mtas.es/mujer/medios/comunicacion/mujerymedios.html
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xénero para confirmar que seguen a transmitir unha imaxe estereotipada de homes e mulleres.

Na investigación realizada polo Instituto de la Mujer sobre a diferenciación sexual na análise 
dos videoxogos4 compróbase empiricamente como se ofrece unha imaxe suxeita a estereoti-
pos e roles de xénero: muller pasiva, vítima ou sedutora; home activo, violento e dominante. 
As autoras deste estudo acaban sinalando: “Nesta investigación analizamos o tipo de videoxo-
gos máis estendidos hoxe en día, que están en boga actualmente entre os nenos e as nenas, e 
entre as persoas novas e non tan novas. E chegamos á conclusión de que a inmensa maioría dos 
videoxogos máis vendidos actualmente son esencialmente sexistas, exhiben altos niveis de dure-
za, de exaltación do vencedor, de menosprezo da persoa derrotada, exaltan esa cultura machista 
como forma de entretemento e de diversión”.

A través de todos estes elementos socializadores, a identidade de xénero consolídase en cada 
persoa, como unha estrutura central do desenvolvemento da personalidade. Defínense aquelas 
características de xénero que orientan e constrúen o guión de vida, que condicionan o modo de 
situarse na realidade social, as aspiracións profesionais, as relacións (familiares, amizades, pa-
rellas), e as formas de participación na sociedade.

3. ARMAZÓN SOCIAL

O sistema de relación sexo-xénero determina os estereotipos e roles de mulleres e homes condi-
cionando á vez o uso de tempos e espazos diferenciados.

En función do rol reprodutivo asignado ás mulleres, e o produtivo asignado ós homes, técese 
un armazón social sobre o que se establece unha utilización diferencial do espazo. As tare-
fas asociadas ao coidado das crianzas, das persoas dependentes, do mantemento físico e 
emocional das e dos outros, vén sendo unha prescrición do papel que deben desenvolver na 
sociedade as mulleres. Pola contra, as tarefas asociadas ao mantemento económico son unha 
prescrición masculina.

4 Diferenciación sexual en el análisis de los videojuegos . Instituto de la Mujer
   http://www.mtas.es/mujer/publicaciones/catalogo/materiales05.htm
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O espazo público é o espazo do notorio, do patente, do visto e sabido por todas as persoas. 
O espazo privado é o do particular e persoal de cada unha e cada un. 
O espazo doméstico é o que pertence ou se relaciona coa casa ou o fogar.

O feito de que mulleres e homes ocupen espazos diferenciados, con responsabilbilidades sociais e 
culturais relacionadas coa reprodución ou coa produción, repercute na dificultade ou facilidade de 
artellar un proxecto de vida propio, creándose obstáculos invisibles que naturalizan a discriminación 
e a desigualdade entre uns e outros.

A realidade é que en función dos espazos se fragmenta a realidade social, o doméstico para as 
mulleres e o social para os homes. Esta fragmentación ten graves repercusións. Ao concibir a muller 
na súa función de nai e esposa garántese a reclusión desta no fogar, xa que calquera función que 
tente desenvolver no ámbito público terá un carácter transitorio ou subordinado á prioridade da ma-
ternidade. Neste contexto o éxito da “familia tradicional” consiste na capacidade que teña a muller 
de ser fiel amante do seu esposo e coidadora da familia.

Sabemos que os espazos condicionan os tempos, e os tempos de mulleres e homes tamén son diferen-
tes. Mentres que o tempo do doméstico é circular -non ten principio nin final coñecido-, carece de horario 
mais resulta sistemático. Non presenta un valor social, nin valor de uso e non está contemplado nas esta-
tísticas oficiais, pola contra, o tempo do público ten un principio e un fin coñecido, horario, valor social 
e de uso, porque ten valor económico e produce bens e servizos.

Nas últimas décadas as mulleres, a través do acceso á educación, conseguen paulatinamente incor-
porarse ao mundo laboral, pero esta incorporación ao público e social non leva aparellado un mesmo 
nivel de desincorporación do doméstico e familiar. Verbo disto prodúcese unha sobrecarga de traballo e 
responsabilidades que marca a axenda dos temas pendentes da igualdade: a conciliación da vida laboral e 
familiar e a corresponsabilidade doméstica. A “natural” asignación do doméstico e familiar ás mulleres, uni-
do aos proxectos laborais destas –ambos demandados e alentados pola sociedade- multiplican a carga de 
traballo de mulleres e en menor medida de homes. A dobre e tripla xornada das mulleres é unha constante 
cando se trata de compatibilizar espazos e tempos, que a priori foron deseñados como antagónicos.
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Pero o sistema sexo-xénero... por que?, para que?

Se nos decatamos, a análise que levamos desenvolvida ata este momento só pode existir se cumpre 
unha función social, é cúmprea: a subordinación e control dos homes sobre as mulleres ateigada 
de connotacións históricas, estruturais, sociais e individuais. A organización social que sustenta e 
define esta subordinación e control é o Patriarcado no que todos e todas estamos inmersos/as.

Proposta de actividades

Act ividade nº 1
REFLEXIÓN SOBRE A INFORMACIÓN TEÓRICA E CONCEPTUAL: SISTEMA DE RELACIÓN SEXO-XÉNERO

Obxectivo

Duración

Desenvolvemento

Observacións,
reflexións

Reflexionar sobre os contidos teóricos expostos neste módulo.

60 minutos aproximadamente.

Unha vez que a formadora remata a exposición dos contidos de cada epígrafe da informa-
ción teórica e conceptual contida no módulo, “lanzaralle” ao grupo preguntas coa finalidade 
de crear unha dinámica de reflexión e debate grupal.

EPÍGRAFE 1: “SISTEMA SEXO-XÉNERO COMO CATEGORÍA DE ANÁLISE”.

-A dificultade de atopar unha definición no dicionario da RALG5, pensades que vén xerada 
pola ausencia de definición teórica e académica? Pola invisibilización intencionada do xénero 
como categoría de análise?... 

EPÍGRAFE 2: “SOCIALIZACIÓN DIFERENCIADA E OS SEUS EFECTOS NA ORGANIZACIÓN SOCIAL:

                          ESTEREOTIPOS E ROLES”

-Pode ser que sobre os estereotipos están a descansar parte dos piares fundamentais que 
sustentan a violencia de xénero?

5 Real Academia da Lingua Galega
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-A diferenciación de espazos en función do xénero, garda relación coa asimilación do mal-
trato como violencia doméstica?

-A crenza e defensa a ultranza da asignación do rol produtivo ao home e do reprodutivo á 
muller, ten que ver coa violencia de xénero?

-A falta de valoración social, económica e de prestixio do doméstico pode ter que ver co illa-
mento, destrución da autoestima e dependencia económica da vítima de maltrato respecto 
do agresor?

-Un home socializado fortemente nun contexto patriarcal podería ter a convicción de que 
lle corresponde o dereito de que os seus desexos non sexan contrariados no contexto 
familiar, e calquera “transgresión” a esta regra xustificaría o uso da forza para castigar a 
quen non a respecte?

-A figura de muller vítima de maltrato e do maltratador pode ser transmitida a través do 
modelo familiar? 

-A cotío lemos titulares deste tipo “todo parece indicar que se trata dun crime paixonal”, 
“unha muller morre vítima de violencia doméstica; posteriormente o home intentou suicidar-
se”. Nestas frases identifícase a violencia de xénero claramente?, aparece a palabra delito, 
delincuente...?

EPÍGRAFE 3: “O armazón SOCIAL”.

-Ten o mesmo significado social dicir home público que muller pública?

-O espazo doméstico, identificado durante tempo como privado, é un ámbito de illamento, 
no que as relacións se circunscriben ao fogar. O público é un espazo de relación e de poder. 
Estas características estruturais teñen relación co maltrato á muller?

-Podería ser que a violencia de xénero fose un mecanismo do Patriarcado?
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Act ividade nº 2
MECANISMOS DE TRANSMISIÓN

Obxectivo

Duración

Materiais

Observacións,
reflexións

Visibilizar e analizar os diferentes mecanismos de transmisión do sistema sexo-xénero

45 minutos aproximadamente.

Ficha de actividades número 2.

Distribúese o gran grupo en tres pequenos grupos6. Entrégaselles unha ficha de actividade 
específica para cada pequeno grupo (A, B e C) co obxectivo de reflexionar sobre como his-
toricamente o sistema sexo-xénero ten condicionado a vida de mulleres e homes a través 
das leis, do coñecemento e do saber popular. 

Posteriormente en sesión plenaria a formadora invitará a que cada grupo comente o seu 
traballo.

Ao finalizar a actividade a formadora salientará os aspectos comúns reflectidos polos gru-
pos.

6 A elección das persoas que compoñen os grupos pode deixarse á elección das mesmas ou utilizar un criterio determinado, por exemplo: 
orde alfabética de nomes, apelidos, estatura, cor da roupa...
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Act ividade nº 3
OS Tempos

Obxectivo

Duración

Materiais

Desenvolvemento

Analizar o impacto do xénero no uso cotián dos tempos.

60 minutos aproximadamente.

Ficha de actividades número 3.

Entrégaselles a cada unha das persoas participantes a ficha de traballo da actividade e 
pídeselles que de forma individual e reflexiva a cubran. Unha vez rematado este traballo, re-
únense en pequenos grupos para poñer en común semellanzas, diferenzas e observacións 
en relación á actividade.

Posteriormente en sesión plenaria a formadora invitará a que cada grupo reflicta o común 
da actividade e as reflexións manifestadas.

Observacións,
reflexións

-É interesante para o comentario desta actividade apoiarse no estudo sobre os usos dos 
tempos realizado pola Secretaría da Igualdade7 da Vicepresidencia da Xunta de Galicia.

-Podería existir diferenza se este cadro o cubrise unha persoa de diferente sexo?

-Que tempo utilizamos de coidado dos e das outras; e o ocio; e de tempo persoal...?

-Existe diferenza entre un día laboral e un día de “descanso”?

7 http://vicepresidencia.xunta.es/index.php?id=39
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Desenvolvemento do módulo/ sesión

1. Desenvolvemento dunha actividade participativa na que se analicen as repercusións do 
sistema de relación sexo-xénero

Actividade proposta: MECANISMOS DE TRANSMISIÓN.

2. Exposición oral de contidos

Unha vez desenvolvida a actividade anterior achegarase información sobre:
   >Sistema sexo-xénero como categoría de análise.
   >Socialización diferenciada e os seus efectos na organización social: estereotipos e roles.
   >O armazón social.

3. Desenvolvemento dunha actividade de reflexión sobre a exposición anterior 

Actividade proposta: REFLEXIÓN SOBRE A INFORMACIÓN TEÓRICA E CONCEPTUAL: SISTEMA DE RELACIÓN 
SEXO-XÉNERO.

4. Desenvolvemento dunha actividade reflexiva na que se analice o impacto de xénero no 
cotián 

Actividade proposta: OS TEMPOS.

5. Resumo da sesión que finaliza e anticipo da sesión seguinte

Comentar brevemente os temas traballados nesta sesión e os que se traballarán o próximo día de 
taller.



Módulo 2
A Violencia de Xénero 
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A Violencia de xénero é un problema que concerne a sociedade no seu conxunto. En primeiro lugar 
as mulleres, xa que son as vítimas directas deste tipo de violencia; tamén os fillos e/ou fillas son 
vítimas na medida que ven alterado, cando menos, o seu desenvolvemento psicolóxico. A presenza 
constante da violencia ou da ameaza desta é a constante na convivencia co agresor. Pero tamén a 
familia, as amizades, o contorno... é obxecto indirecto, cando non directo, da violencia do agresor. 
Só é necesario parar a observar: entre o mes de xaneiro a xuño do 2007, 45 mulleres morreron 
a mans dos seus agresores, isto significa que cada catro días un agresor asasina unha muller, a 
“súa muller”, ata atopar outra “súa muller”. Moitos son os mecanismos de invisibilización que se 
veñen empregando para minimizar este tipo de violencia, pero tamén moitas son as evidencias que 
amosan a verdadeira magnitude do problema.

Obxectivo

-Comprender a especificidade e magnitude da violencia de xénero

Temporalización

Este módulo corresponde a 1 sesión de 5 horas de duración.

Información teórica e conceptual

1.A ESPECIFICIDADE DA VIOLENCIA DE XÉNERO: 

A violencia de xénero vén de ser a violencia que sofre un xénero sobre outro como expresión da re-
lación de desigualdade entre homes e mulleres, e que está baseada na afirmación da superioridade 
destes sobre elas. De carácter universal, porque sabemos que se produce en todas as culturas, e 
transversal, porque acontece en todas as clases sociais. 

A violencia de xénero é consecuencia directa do sistema de relación sexo-xénero vixente8.  

8  “Actuar contra la violencia que, como la manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 
sobre las mujeres...” Lei orgánica 1/2004 de 28 de decembro de 2004 de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, Artº 1, Obxecto da Lei.
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A Organización de Nacións Unidas na IV Conferencia Mundial de 1995 recoñece que “a violencia contra 
as mulleres é un obstáculo para conseguir os obxectivos de igualdade, desenvolvemento e paz, e 
viola e menoscaba o goce dos dereitos humanos e as liberdades fundamentais”. Ademais defínea 
como “unha manifestación das relacións de poder historicamente desiguais entre mulleres e ho-
mes”.

Historicamente viuse lexitimada en forma de mandatos legais. Na Idade Antiga a lei romana substi-
túe os procesos públicos xudiciais no castigo da adultera pola vinganza privada, permitíndolle ao 
marido matar a muller. 

Durante a Idade Media nos casos de adulterio e esterilidade feminina o home quedaba exento de 
penalidade en caso de homicidio e permitíaselle a escravización ou venda da muller. É salientable, 
nesta época histórica, a figura da muller desvergonzada da Lei de Cuenca pola que se permitía que 
unha muller fora golpeada, violada e incluso asasinada. 

Na Idade Moderna pensábase que nunha violación, o embarazo demostraba consentimento por 
parte da muller, e Na Idade Contemporánea o deber conxugal autoriza ao marido a facer uso da 
violencia nos límites impostos pola “natureza”, polos costumes e polas leis, sempre que se trate de 
actos do matrimonio. Asemade existía a obriga de que o violador pagara unha dote, considerando 
este feito como xeito de compensar a vítima ou a súa familia para favorecer o matrimonio. O Código 
Penal de 1870 recollía a vinganza de sangue unha facultade criminal concedida aos pais e maridos 
para matar as súas fillas, as esposas e os homes que xacían con elas.

Isto pódenos parecer moi lonxe no século XXI, pero a figura do marido como cabeza de familia e a 
necesidade de licenza marital non desapareceron ata a Reforma do Código Civil de 1975. 

Atendendo a estes datos a existencia da violencia de xénero é unha consecuencia directa dun sis-
tema social Patriarcal baseado na obediencia e subordinación das mulleres respecto dos homes, e 
sustentado por estruturas e costumes sociais que a levan alentando e lexitimando durante séculos. 
A violencia estrutural e a violencia cultural lexitiman a violencia directa.
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Cando facemos un repaso polos datos en torno á violencia de xénero, e máis especificamente sobre 
o maltrato á muller, é importante lembrar que ata hai poucos anos nin era considerado delito, nin se 
recollían datos sobre a súa incidencia. Era un tema privado inherente ao ámbito familiar e “normali-
zado” pola sociedade, do que se desprende: a individualización do maltrato; o desamparo da vítima; 
a impunidade do agresor; e, a tolerancia social. 

Desde comezos deste novo século, o chamado século da igualdade, o número de mulleres asasina-
das a mans das súas parellas ou ex parellas no Estado español9 é de 460, este número desmente 
que se poida tratar dun tema persoal ou individual. Observando os datos sobre prevalencia, España 
sitúase cun 2,42. Pero se ollamos os datos doutros países10 a situación resulta insostible: en Finlan-
dia a prevalencia é de 8,65; Gran Bretaña 4,36; Alemaña 3,58; Suecia 3,24; e Estados Unidos un 8,70.

A violencia de xénero ten carácter cultural e estrutural, isto quere dicir que existe toda unha serie 
de normas culturais e estruturas sociais que a lexitiman e xustifican as agresións á muller, os es-
cenarios varían (público, laboral, doméstico...), pero a violencia de xénero ten sempre a mesma raíz: 
o control da muller. Só desde esta perspectiva pode seguir a existir toda a serie de manifestacións 
deste tipo de violencia específica: non poder camiñar por determinados sitios a determinadas ho-
ras por medo a unha agresión sexual; o feito de ser acosada sexualmente no posto de traballo; a 
prostitución forzada de mulleres e nenas como única saída a situacións de pobreza endémica; as 
violacións sistemáticas de mulleres e nenas como arma de guerra; a mutilación xenital de mulleres 
e nenas; a lapidación de mulleres como castigo ante a sospeita dunha infidelidade...

As agresións sufridas polas mulleres, como consecuencia das condicións socioculturais que actúan 
sobre o xénero masculino e feminino e que sitúan as mulleres nunha posición de subordinación res-
pecto do home, son manifestadas nos tres ámbitos básicos de relación da persoa: agresión sexual 
na vida social; acoso no medio laboral; maltrato no seo das relacións de parella.

2. MANIFESTACIÓNS DA VIOLENCIA DE XÉNERO: 

En moitas ocasións utilizamos o maltrato como sinónimo de violencia de xénero, pero o termo vio-

9  Datos extraidos do Instituto da Muller. Abril 2007.
10  Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia. 2000
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lencia de xénero é moito mais amplo. O maltrato á muller é unha das manifestacións da violencia de 
xénero, quizais a máis visible nos últimos anos, pero non a única. No anterior apartado definimos a 
violencia de xénero como un tipo de violencia cultural e estrutural. Desde esta perspectiva atingue a 
estruturas sociais e constitúe unha das consecuencias do sistema patriarcal. A violencia de xénero é 
unha das repercusións da desigualdade entre homes e mulleres por razón de xénero, e estas acon-
tecen en todas as esferas da vida das mulleres: a familia; as relacións sexuais; o mundo do traballo; 
o lecer; a cultura; os estilos de vida... 

Pero a violencia de xénero escenifícase como un continuum, ao longo do ciclo vital e persoal, de 
percorrido histórico e cultural. 

Lorie Heise establece, para o Banco Mundial, unha clasificación das formas de violencia de xénero 
de acordo coas diferentes etapas vitais da muller:

PRENATAL: aborto para seleccionar o feto en función do sexo; maltrato durante o embarazo; emba-
razo forzado (violación en tempo de guerra).
PRIMEIRA INFANCIA: infanticidio feminino; maltrato emocional e físico; menor aceso aos alimentos e á 
atención médica.
INFANCIA: mutilación xenital; incesto e abuso sexual; menor grao de acceso aos alimentos; á atención 
médica e á educación; prostitución infantil.
ADOLESCENCIA: violencia durante o noivado e o cortexo; relacións sexuais baixo coacción económica; 
abuso sexual no lugar de traballo; violación; acoso sexual; prostitución forzada.
ETAPA DE PROCREACIÓN: maltrato infrinxido ás mulleres polos seus compañeiros; violación no matri-
monio; maltrato e asasinatos relacionados co dote; homicidio perpetrado polo compañeiro; maltrato 
psicolóxico; abuso sexual no lugar de traballo; acoso sexual; violación...
ANCIANIDADE: maltrato a viúvas; maltrato a mulleres anciáns.

Unha das prácticas máis estendidas e máis recorrentes da violencia de xénero constitúea a violencia 
sexual, en forma de agresión, violación, práctica de guerra, acoso, prostitución... Este tipo de violencia 
busca o sometemento das mulleres a través da utilización do seu corpo e o control da súa sexualidade.
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A violencia sexual constitúe unha ameaza potencial para todas as mulleres, na que estas son so-
cializadas e advertidas. A través dela delimítanse: os espazos (hai lugares por onde unha muller 
non debe pasar); os horarios (hai horas do día nos que unha muller non debe estar fóra de casa); 
as pautas en tempo de guerra (as mulleres son botíns de guerra); as relacións e obrigacións (os 
favores sexuais como sistemas de poder en ámbitos laborais, educativos, de reclusión, de parella, 
familiares...); o valor (o sexo forzado como recurso económico)...

Pero aínda que todas estas formas de violencia son constitutivas de delito en moitas sociedades, 
a realidade é que as mulleres son responsabilizadas de que ocorran: “se non provocaras”, “ti xa 
sabias que por alí non se pode pasar a esas horas”, “eles teñen necesidades”, “cando din que non 
queren dicir que si”... afirmacións deste tipo seguen poñendo no punto de mira a conduta ou actitu-
de da vítima, e despenalizan o agresor.

Centrándose no escenario da violencia, ata hai pouco tempo, definiamos o maltrato como a violencia 
de xénero no familiar e/ou doméstico; agresión sexual como a violencia de xénero no medio social; 
e acoso laboral como o que ten de escenario o lugar de traballo.

Inés Alberdi, salienta a dificultade de diferenciar as distintas formas de violencia de xénero, xa que 
sempre están correlacionadas, e fala destas como ”as diversas modalidades de violencia coas que 
se vulnera a liberdade e a dignidade das mulleres”.

Por outra banda o Consello de Europa establece unha serie de definicións en materia de violencia de 
xénero. Desde este Organismo chégase ao consenso de que:

A Violencia física consiste nos empuxóns, abalóns, tiróns do pelo, labazadas, golpes, patadas, 
queimaduras, mordedelas, estrangulamentos, puñaladas, mutilación xenital, tortura e asasinato. A 
Violencia sexual remítenos a calquera actividade sexual non consentida -chistes e bromas sexuais, 
miradas fixas irascibles, comentarios desagradables, exhibicionismo, chamadas telefónicas ofensi-
vas, propostas sexuais indesexadas, visionado ou participación forzada en pornografía, tocamen-
tos indesexados, relación sexual obrigada, violación, incesto. Todo isto está dirixido á execución 
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de actos sexuais que a muller considera dolorosos ou humillantes, embarazo forzado, tráfico 
e explotación na industria do sexo. A Violencia psicolóxica comprende chistes, bromas, co-
mentarios, ameazas, illamento, desprezo, intimidación e insultos en público. A económica: 
desigualdade no acceso aos recursos compartidos, por exemplo, negar e/ou controlar o 
aceso aos cartos, impedir o aceso a un posto de traballo ou á educación, negativa de derei-
tos de propiedade. A Violencia estrutural é un termo estritamente relacionado coa violencia 
económica, pero que inclúe barreiras invisibles e intanxibles contra a realización das opcións 
potenciais e dos dereitos básicos. Estes obstáculos atópanse firmemente arraigados e re-
prodúcense diariamente co mesmo tecido social, por exemplo, as diferenzas de poder e as 
relacións (estruturas) de poder que xeran e lexitimizan a desigualdade. Por último, a Violencia 
espiritual consistiría en erosionar ou destruír as crenzas culturais e/ou relixiosas dunha mu-
ller a través do ridículo e o castigo, ou obrigar a alguén a que acepte un sistema de crenzas 
determinado.

3. UN PROBLEMA SOCIAL E PERSOAL

Nos últimos anos acaba de producirse un proceso de toma de conciencia social sobre a gravidade 
da violencia exercida contra as mulleres e o grande obstáculo que supón para a convivencia demo-
crática.

Como xa comentamos, a violencia de xénero é universal e transversal, non entende de fron-
teiras, de idades, de clases sociais, de razas... É un fenómeno que leva producíndose a través 
dos séculos en diferente forma en todas as culturas e sociedades, polo que a única razón de 
que agora comece a se considerar como un problema social estriba no seu recoñecemento e 
visibilización, no seu traslado do ámbito persoal e privado, ao ámbito público.

A realidade é que o seu recoñecemento e definición como delito comeza a instaurarse nalgunhas 
sociedades a finais do século XX. Ata este momento non se consideraba como un problema, 
e a estratexia utilizada era minimizada e individualizada como forma de agochala. Desde esta 
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formulación debemos interpretar os datos referidos a delitos relacionados coa desigualdade 
de xénero non como unha eclosión nova, nin entendendo que a súa difusión fai que outros homes 
repliquen agresións ou mesmo como o resultado dun momento histórico convulso. Cómpre enten-
der que a ocultación dun problema non favorece a súa reflexión, que estamos a falar dunha das 
primeiras causas de mortalidade entre as mulleres conformando un sistema que ata hai pouco 
permitía, alentaba e regulaba o sometemento das mulleres aos criterios e desexos masculinos. 
Actualmente aínda estamos inmersas e inmersos nun sistema patriarcal que só comeza debilmen-
te a ser cuestionado.

Desde esta perspectiva precisamos da visibilización, das estatísticas, da difusión dos feitos, 
pero tamén temos que aprender a “mirar” desde unha perspectiva de xénero. Debemos ter en 
conta que as novas medidas lexislativas poden producir rexeitamento, resistencias e reaccións 
polarizadas en parte da sociedade, pero debemos considerar que o problema existe non por-
que se visibilice nin existan leis que tenten regular comportamentos delituosos, senón que como 
existen comportamentos que hoxe en día xa se consideran delituosos (para o que foi preciso 
que os sufriran en silencio e impunidade milleiros de mulleres durante séculos) a sociedade ten 
que regular castigos e medidas que tenten modificalos.

Sabemos que este problema abrangue toda a sociedade e tamén as vítimas e os agresores, é 
como unha pirámide onde o aspecto visible é a cúspide onde se atopa e tende a individualizar 
o problema, a entendelo como un fenómeno persoal, individual, privado, familiar, de parella.... 
que só afecta a vítima ou como moito a ela e o agresor. Pero se seguimos a quitar area da 
pirámide descubrimos que debaixo se atopan unhas normas sociais, culturais, unha ideoloxía, 
unhas estruturas, un sistema de organización social que sustenta esa cúspide. Só desde esta 
representación atopamos a verdadeira magnitude da violencia por razón de xénero.

Nas seguintes táboas extraídas da páxina web do Instituto da Muller11 ofrécensenos datos cos que 
visibilizar e reflexionar sobre a magnitude cuantitativa do problema:

11  http://www.mtas.es/mujer/
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4. O MALTRATO E A SÚA TIPOLOXÍA

É a violencia exercida por acción (conduta que ocasiona directamente lesións físicas e/ou psíquicas) 
ou omisión (neglixencias, descoidos e esquecementos realizados co obxectivo de causar dano) 
dun home sobre unha muller que ten ou tivo unha relación de parella e/ou familiar con el. É un tipo 
específico de violencia de xénero circunscrita ao terreo afectivo das relacións.

O obxectivo do maltratador é conseguir o control da muller, deixar de manifesto quen manda, e fai-
no a través dun patrón de comportamento que engloba diversos tipos de condutas que combina, de-
pendendo da súa personalidade e da estratexia que percibe como máis exitosa, coa única finalidade 
de controlar a vítima. Desde este punto de vista, e atendendo a súa forma, podemos determinar a 
seguinte tipoloxía de maltrato:

> Malos Tratos Psicolóxicos:
Consisten en actos ou condutas que lle producen descualificación ou sufrimento á muller. Com-
prenden ameazas, humillacións, esixencia de obediencia, tratar de convencer a vítima de que ela é 
a culpable de calquera problema. Inclúe tamén condutas verbais coercitivas como insultos. Outras 
formas de maltrato psicolóxico son tamén o illamento, o control das saídas de casa, a desvalori-
zación ou ridiculización das súas opinións, humillacións en público, así como a limitación do diñeiro 
que sostén a familia ou parella.

> Malos Tratos Sexuais:
Consisten en calquera contacto sexual influído pola violencia ou forzado, é dicir, relación sexual 
obrigada, realizada desde unha posición de poder ou autoridade sobre as mulleres. Cando nese 
contacto se produce penetración forzada considérase violación.

> Malos Tratos Físicos:
Consisten en actos que provocan ou poden provocar dano no corpo da muller. En ocasións a condu-
ta de maltrato tende a colocar a muller en situacións de perigo e a non socorrela, polo que moitos 
accidentes teñen a súa orixe nunha clara conduta agresiva por omisión.

Módulo 2: A Violencia de Xénero  
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Esta tipoloxía adoita combinarse, polo que é moi difícil atopar un único tipo de maltrato nunha rela-
ción onde exista violencia. Calquera destes maltratos ten sempre consecuencias psicolóxicas para 
a vítima.

Visibilizamos facilmente as agresións físicas ocasionadas á muller, pero nunca se producen nun 
baleiro. Calquera relación con malos tratos está sempre determinada por agresións de tipo psicoló-
xico, que en ocasións son difíciles de detectar para a muller vítima e para o seu contorno debido á 
existencia de niveis elevados de normalización e permisividade social ante estes tipos de conduta.

Constitúe maltrato psicolóxico:

- O abuso económico: facer preguntas constantes sobre o uso do diñeiro; control exhaustivo sobre 
os gastos; non permitir o acceso ao diñeiro familiar; impedir que a muller consiga ou conserve un 
posto de traballo.

- O Illamento: acosar controlando que fai a muller, a quen mira, con quen fala, que le, onde vai...; limitar as 
relacións coas súas amizades, familia, traballo...; utilizar os celos para xustificar estas accións.

- A intimidación: infundir medo a través das miradas, accións e xestos; romper coas cousas; destruír 
obxectos valiosos para a muller; causar dano en animais como advertencia; mostrar armas.

- Negación, minimización e culpabilización: afirmar que non existe ningún tipo de abuso do maltra-
tador cara á vítima; recoñecer que ocorre pero que son pequenas cousas que pasan en todas as 
relacións de parella; responsabilizar a muller do acontecido, dicir que ela é a culpable.

- Uso de ameazas: ameazar con pegar; suicidarse; abandonar a muller ou con botar a muller de casa.

- Uso das nenas e/ou nenos: ameazar con quitar a custodia; con maltratalo/s. Empregar os peque-
nos como transmisores de mensaxes; usar as visitas ás e aos menores para acosala; tratar de 
secuestralos.
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O maltrato unicamente pode ser entendido como un proceso, un conxunto de accións e etapas 
en forma de ciclo, do que normalmente extraemos un episodio, por ser ao que a muller vítima se 
refire ou do que temos constancia. Non obstante, as estatísticas amósannos que a muller vítima no 
momento de interpoñer a primeira denuncia, xa fala dunha media de 5 ou 10 anos de relación co 
agresor na que os malos tratos eran a constante. En ocasións non hai un comezo nítido, anos nos 
que as tácticas de control do agresor poden diferir duns a outros e o progreso cara ó maltrato pode 
ser moi lento, polo que os sinais de identificación esvaecen ata facer o seu recoñecemento moi difícil. 
Sabemos que no inicio da relación os controis impostos á vítima serán menos severos e estarán 
camuflados polas “boas intencións” do maltratador, o que dificulta identificalos con claridade.

A macroenquisa sobre a violencia contra as mulleres editada polo Instituto da Muller reúne en 13 
ítems as principais accións que constitúen violencia de xénero:

      1. Impídelle ver a familia ou ter relacións con amigos e/ou veciños.
      2. Quítalle os cartos que vostede gaña ou non lle dá o suficiente que precisa para manterse.
      3. Insúltaa ou ameázaa.
      4. Dille as cousas que vostede pode ou non pode facer.
      5. Insiste en ter relacións sexuais aínda que saiba que vostede non ten ganas.
      6. Non ten en conta as necesidades de vostede.
      7. Prodúcelle medo.
      8. Cando se enfada a empurra ou golpea.
      9. Dille que onde vai ir sen el.
      10. Dille que todas as cousas que fai están mal, que é torpe.
      11. Ironiza ou non valora as súas crenzas.
      12. Non valora o traballo que realiza.
      13. Diante dos fillos e fillas di cousas que a fan quedar en mal lugar.
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Proposta de actividades

Act ividade nº 4
REFLEXIÓN SOBRE A INFORMACIÓN TEÓRICA E CONCEPTUAL: A VIOLENCIA DE XÉNERO

Obxectivo

Duración

Desenvolvemento

Reflexionar sobre os contidos teóricos expostos neste módulo.

60 minutos aproximadamente.

Unha vez que a formadora remata a exposición dos contidos de cada epígrafe da información teórica 
e conceptual contida no módulo, “lanzaralle” ao grupo preguntas coa finalidade de crear unha dinámica 
de reflexión e debate grupal.

EPÍGRAFE 1: “A ESPECIFICIDADE DA VIOLENCIA DE XÉNERO””

-Por que pensades que países considerados desenvolvidos e iconas do benestar e da igual-
dade, amosan estatísticas tan significativas?

-Violencia intrafamiliar e violencia de xénero poden ser sinónimos?

EPÍGRAFE 2: “MANIFESTACIÓNS DA VIOLENCIA DE XÉNERO”

-Pensades que a crecente feminización da pobreza é un efecto da violencia de xénero?

-É posible que a violencia sexual aínda non estea suficientemente visibilizada?

EPÍGRAFE 3: “UN PROBLEMA SOCIAL E PERSOAL”

-Desde a vosa experiencia, existe correlación entre os procesos de ruptura sentimental e os 
episodios de máxima virulencia do maltrato?

-A sociedade estase a posicionar de xeito suficientemente contundente contra a violencia de xénero?

EPÍGRAFE 4: “O MALTRATO E A SÚA TIPOLOXÍA”

Observacións,
reflexións
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-O maltrato psicolóxico é recoñecido habitualmente pola vítima?; e polo seu contorno?; e 
polas profesionais?

-Que exemplos atopades de malos tratos por “omisión”?

Act ividade nº5
DESMONTANDO MITOS

Obxectivo

Duración

Materiais

Observacións,
reflexións

Analizar os mitos e falsas crenzas que existen arredor do maltrato.

60 minutos aproximadamente.

Ficha de actividades número 5.

Entrégaselles a cada unha das persoas participantes a ficha de traballo da actividade e pídeselles 
que de forma individual e reflexiva a cubran. Unha vez rematado este traballo, reúnense en pequenos 
grupos para poñer en común semellanzas, diferenzas e observacións en relación á actividade.

Posteriormente en sesión plenaria a formadora invitará a que cada grupo reflicta o común da 
actividade e as reflexións manifestadas.

Desenvolvemento

-No voso labor profesional atopádesvos con afirmacións deste tipo?

-Que persoas son as que afirman estas frases?

-Por que?

-Pensades que estes mitos reflicten un tipo de realidade?
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Act ividade nº6
O maltrato e a sociedade

Obxectivo

Duración

Materiais

Observacións,
reflexións

Reflexionar sobre o posicionamento social arredor do maltrato.

60 minutos aproximadamente.

Ficha de actividades número 6.

Entrégaselles a cada unha das persoas participantes as fichas de traballo da actividade e 
pídeselles que de xeito individual e reflexivo lean os textos e respondan as preguntas. Unha 
vez rematado este traballo, reúnense en pequenos grupos para poñer en común semellan-
zas, diferenzas e observacións en relación á actividade.

Posteriormente en sesión plenaria a formadora invitará a que cada grupo reflicta o común 
da actividade e as reflexións manifestadas.

Desenvolvemento

A formadora poderá resaltar os seguintes aspectos:

-Os malos tratos non son feitos privados, atinguen toda a sociedade e todas e todos tomamos parte por 
omisión ou por acción. A imaxe pública do maltratador non ten por que se corresponder coa dunha persoa 
violenta e conflitiva; é un home normal e bo de portas para fora, é un torturador de portas para dentro.

-O maltrato continuará a existir mentres continuemos permitindo que exista, mentres non 
rexeitemos publicamente o agresor.

-Por que papel optou cada personaxe dos textos?

-Que reflicte o texto?

-Como podería ser diferente?
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Desenvolvemento do módulo/ sesión

1. Resumo do traballado na sesión anterior

Animar as participantes a facer un breve percorrido polo traballado na sesión anterior.

2. Desenvolvemento dunha actividade participativa na que se analicen as falsas crenzas en 
relación coa violencia de xénero

Actividade proposta: DESMONTANDO MITOS.

3. Exposición oral de contidos

Unha vez desenvolvida a actividade anterior achégase información sobre:
          
          >A especificidade da violencia de xénero.
          >Manifestacións da violencia de xénero.
          >Un problema social e persoal.
          >O maltrato e a súa tipoloxía.

4. Desenvolvemento dunha actividade de reflexión sobre a exposición anterior 

Actividade proposta: REFLEXIÓN SOBRE A INFORMACIÓN TEÓRICA E CONCEPTUAL: 
                                  A VIOLENCIA DE XÉNERO.

5. Desenvolvemento dunha actividade reflexiva na que se analice o papel do contorno na 
erradicación do maltrato 

Actividade proposta: O MALTRATO E A SOCIEDADE.
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6. Resumo da sesión que finaliza e anticipo da sesión seguinte

Comentar brevemente os temas traballados nesta sesión e os que se traballarán o próximo día de 
taller.





Módulo 3
A Muller Vítima de Violencia de Xénero 
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Coñecemos, en aparencia, moitos datos sobre as mulleres vítimas dos malos tratos: idades, estado 
civil, número de fillas e/ou fillos, ingresos, relación co agresor, nivel de estudos.... A realidade é que 
estes datos están a reflectir as mulleres que denuncian os malos tratos, non a todo o universo que 
o está a sufrir. Pero se afondamos no proceso de maltrato, poderemos atopar aspectos comúns 
ou que “viven” todas e cada unha das mulleres que son obxecto de violencia de xénero nalgún mo-
mento da súa vida. Desta forma entenderemos mellor cuestións relativas ao porque de aturar este 
tipo de tortura anos e anos, porque o agresor agride e se sente impune, porque o amor tal como o 
entendemos é semente do maltrato, etc...

Obxectivo

- Coñecer o proceso do maltrato e os seus efectos sobre a muller.

Temporalización

Este módulo corresponde a 1 sesión de 5 horas de duración.

Información teórica e conceptual

1. A IDEA DO AMOR ROMÁNTICO

O amor romántico, ou estar namorada do amor, é unha construción social e cultural propia do 
mundo occidental. Este modelo de relacións entre parellas baséase na asimetría de roles e de po-
der entre xéneros e aboca na frustración das relacións de parella baseadas na negociación e na 
igualdade. En consecuencia, é un dos factores que sustentan o maltrato á muller nas súas formas 
máis graves, pero tamén nas violencias cotiás invisibilizadas, normalizadas e naturalizadas a prol 
da idea do AMOR.

Coñecemos que o amor romántico contén unha serie de características: o sufrimento, o amor im-
posible, o sacrificio, a idealización do estado de namoramento, o sometemento e idealización da 
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persoa amada, como di Rougemont: O que exalta o lirismo occidental non é o pracer dos sentidos, 
nin a paz, nin o respecto e o coñecemento da outra persoa, senón o amor como paixón sufrinte.

As artes atopan na idea do amor romántico un leif motiv na súa obra, frases como: non podo vivir 
sen ti; sen ti non son nada; quérote máis que a miña vida; ódiame pero non me ignores; átame... 
podémolas escoitar a cotío nas letras das cancións, nunha película, nun libro... e tamén no relato 
das mulleres que son maltratadas, entendendo que o seu destino e ese “amar” ata a morte. Esta 
idea de amor nunca poderá traducirse nunha relación afectiva baseada na liberdade e no respecto, 
é a semente dunha relación de maltrato. 

Este modelo de relación acaba converténdose nun mito de Occidente co que a nosa cultura socializa 
homes e mulleres na desigualdade das relacións e na naturalización da agresión como parte do afecto. 
Elementos como a posesión absoluta da outra persoa (os celos), o frechazo (o inicio súbito fundamentado 
na aparencia de feminidade e masculinidade e desbotando a reflexión), o esquecemento da propia vida 
en favor do outro (o ser en función do outro), o amor como busca constante e eixe da existencia, son 
determinantes neste modelo no que o amor é o proxecto fundamental da vida. 

Pero a desigualdade ponse de manifesto cando a educación sentimental socializa as mulleres no 
amor como protagonista da súa vida enteira, e os homes como parte da súa existencia. Moitas 
mulleres buscan xustificación á súa existencia na súa función de esposas e nais, polo que a idea do 
amor romántico vertebra a súa vida, aínda que cando se atopa non sexa gratificante e incluso cause 
sufrimento e anule calquera esfera de desenvolvemento persoal, social e psicolóxico.

Unha das constatacións de como o amor romántico é sempre un elemento presente no maltrato é a “fase 
de lúa de mel”, que no seguinte apartado analizaremos, e que consiste basicamente no arrepentimento e 
na utilización de estratexias de namoramento por parte do agresor ante un episodio de malos tratos. 

2. PROGRESIÓN E CICLO DO MALTRATO

WALKER, en 1979, define o maltrato á muller como “un intento por recobrar o poder perdido” e elabora 
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unha teoría na que explica como opera o control do agresor sobre a vítima e os déficits psicolóxicos 
que ese control xera sobre ela, coartando o proceso de ruptura. Diferencia tres fases que se repiten 
sucesivamente nunha estrutura circular:

> Fase de acumulación de tensión: 
Nesta fase xorden pequenos conflitos na relación de parella, que crean un clima de hostilidade e 
tensión permanente e atentan contra a autoestima da muller. Nesta fase podemos sinalar maltratos 
psicolóxicos do tipo de: menosprezos constantes; actitude de prepotencia; distanciamento emocio-
nal e sarcasmos; longos silencios; ataques verbais...

A vítima tenta calmar a situación asumindo un rol sumiso como xeito de evitar posibles conflitos. 
Deste xeito cre controlar a causa do problema, pero o resultado é unha reafirmación da conduta do 
agresor que se volve máis irascible e esixente.

> Fase de explosión violenta: 
Os abusos anteriores materialízanse en castigos psicolóxicos, físicos e/ou sexuais moi graves. No 
episodio o maltratador pode golpear (portas, paredes...), berrar, insultar, rachar con todo, ameazar, 
agredir...; na procura de crear un clima de violencia incontrolable. 

A vítima sente medo, rabia, horror..., decátase de que a situación a desborda, que non pode facer 
nada por controlar o que está a pasar.

Esta fase, en xeral, é mais curta que a anterior, pero é absolutamente impredicible.

> Fase de lúa de mel ou de reconciliación: 
Esta fase está caracterizada pola manipulación afectiva. O agresor amósase arrepentido, promete 
cambiar, compórtase de xeito amable, detallista, cariñoso.... Ata é quen de escusarse, pero é común 
non responsabilizarse do seus actos, deste xeito poderemos escoitar frases como; “...é a tensión 
do traballo..., ...viña un pouco bébedo..., ...se ti non me buscaras non me atoparías..., ...se non se 
metese a túa familia non pasaría nada...”.
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A muller vítima non percibe o perigo da fase de explosión e sente o reforzamento positivo de sentir-
se querida e valorada. Se ao anterior lle unimos o illamento social no que o agresor a mantén, que 
a fai vincularse única e case exclusivamente con el, e os perdóns que escoita sumados ás posibles 
promesas de que non vai volver ocorrer e que vai cambiar coa súa axuda, o resultado é a crenza da 
vítima de que esta é a última vez que vai pasar.

A realidade demostra que nunca é así, que se produce unha escalada da violencia, que despois dun 
tempo máis ou menos variable as cousas volven ser iguais, que co tempo a fase de acumulación de 
tensión é cada vez máis pequena, que a fase de lúa de mel tende a desaparecer, que as agresións 
son mais severas, que a muller cada vez depende máis del, sente máis medo, vai perdendo a capa-
cidade de rachar coa situación, vai perdendo a súa dignidade.

Esta estrutura non ten por que repetirse do mesmo xeito en todos os casos, é mais habitual nos 
agresores que utilizan unha violencia caracterizada por episodios de ira e rabia. Nos agresores que 
basean o maltrato no absoluto control e manipulación da vítima o ciclo de violencia cínguese menos 
a esta representación e mantense máis constante e máis ambigua.

3. CONSECUENCIAS DO MALTRATO NA MULLER

O maltrato é un delito, o maltratador un delincuente, e a agredida a vítima do maltratador e dos 
malos tratos.

Ás veces pode resultar difícil entender como unha muller que sendo agredida polo seu home conti-
núa con esa relación, pode pensarse que “non ha ser moi grave”, que “se queda, ela saberá”, que 
“a min me daría a primeira, pero xa non esperaría a seguinte”... A realidade é que o maltrato é un 
proceso no que ás veces é difícil recoñecer o inicio, que o maltratador é o home co que decidimos 
construír un futuro, que estamos socializadas en base a frases como: “hai que ter paciencia”, “xa se 
sabe como son os homes”, “ningunha relación é fácil”, e que sentimos que rachar é fracasar. Cando 
hai malos tratos non hai relación de parella, só hai unha relación de abuso, pero non podemos es-
quecer que a relación de abuso causa efectos destrutivos na muller a nivel físico, psicolóxico, social 
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e laboral. Os trastornos e síndromes que se relatan a continuación son a consecuencia máis directa 
do maltrato na muller.

En 1989 WALKER define o Síndrome da Muller Maltratada (SIMAM) como o “conxunto de lesións físicas 
e psíquicas resultantes das agresións repetidas levadas a cabo polo agresor”.

> Lesións Físicas: Abarcan desde simples contusións e erosións, ata feridas por diversos tipos de 
armas. Do mesmo xeito as rexións anatómicas que poden verse afectadas cobren todas as posi-
bilidades, así como distintas estruturas orgánicas (pel, mucosa, ósos, vísceras...). O cadro mais 
frecuente de lesións é o que abarca lesións a nivel de cabeza, cara, colo, peito e abdome, combinado 
con lesións antigas e recentes, así como referencias vagas de molestias e dores cuxa natureza non 
se corresponde co referido pola muller no motivo da consulta.

É moi frecuente a expresión da muller que manifesta: “o meu home aprendeu a agredir: mállame, 
pero non me marca”.

> Lesións Psíquicas Agudas: A primeira reacción da muller consiste nunha autoprotección e en tratar 
de sobrevivir ao suceso, aparecen reaccións de shock, negación, confusión, abatemento, aturdimen-
to e temor. As vítimas de maltrato viven sabendo que en calquera momento se pode producir unha 
nova agresión, o que fai que desenvolvan unha extrema ansiedade que pode chegar a unha verda-
deira situación de pánico. De feito, a maioría das mulleres presentan síntomas asociados coa baixa 
autoestima, sensación de non ter ningunha valía, culpabilidade, vergoña e temor á perda de control. 
O diagnóstico clínico é o de depresión.

BROWNE comprobou como as mulleres maltratadas desenvolven habilidades de supervivencia, máis 
que de fuxida ou escape, centrándose en estratexias encamiñadas a mediar ou facer desaparecer 
a situación de violencia.

Existen dous condicionamentos desta Síndrome:
   > A repetición dos feitos: que produce un maior dano psíquico, polos efectos acumulados e pola 
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ansiedade mantida durante o período de latencia ata o seguinte ataque.

   > A situación do agresor respecto da vítima: a nivel de que este é alguén a quen ela quere ou se 
supón que debería querer e de quen, en certo modo, depende. As mulleres vítimas de maltrato man-
teñen unha relación legal, económica, emocional e social co seu agresor.

Todo isto repercute na percepción e análise que fai a muller para atopar alternativas, vendo as súas 
posibilidades limitadas e resultando moi difícil a adopción dunha decisión. A consecuencia deste 
proceso é unha reinterpretación da súa vida e das súas relacións interpersoais baixo o patrón dos 
continuos ataques e do aumento dos niveis de violencia, o que fai que a resposta psicolóxica ao 
trauma e á realidade de perigo existente condicionen as lesións a longo prazo.

> Lesións psicolóxicas a longo prazo: Temor, ansiedade, fatiga, alteracións alimenticias e do sono, 
reaccións intensas de medo e queixas físicas en forma de molestias e dolores inespecíficos. En 
definitiva: baixa autoestima, depresión, reaccións tensas e sensación de desamparo e impotencia; 
a isto hai que unirlle as manifestacións das vítimas referíndose e insistindo na incapacidade para 
controlar o comportamento violento dos seus agresores.

Como intento de evitar un abatemento psíquico poden adoptar expectativas irreais con relación a conse-
guir unha axeitada recuperación, persuadíndose elas mesmas de que poden reconstruír a súa relación. A 
percepción de vulnerabilidade, de estar perdida, ou de traizón pode aparecer de xeito moi marcada.

Na última macroenquisa sobre a violencia contra as mulleres realizada no 2006, e na que se compa-
ran os datos estatísticos das enquisas realizadas no ano 1999 e 2002, recóllese que os síntomas máis 
xeneralizados que atopamos entre as mulleres vítimas de maltrato son: ansiedade ou angustia; tristeza 
porque pensaba que non valían para nada; ganas de chorar sen motivo; cambios de ánimo; fatiga perma-
nente; insomnio ou falla de sono; dolores de cabeza; e, irritabilidade.

Comparando as reaccións das vítimas de maltrato coas das persoas prisioneiras de guerra da Se-
gunda Guerra Mundial, atopáronse as seguintes áreas comúns:
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   > O abuso psicolóxico que se produce dentro dun contexto de ameazas de violencia física conduce 
ao temor e debilitación da vítima.

   > O illamento da vítima respecto de anteriores fontes de apoio (amizades, familia...) conleva unha 
dependencia do agresor e a aceptación ou validación das accións do agresor e dos seus puntos 
de vista.

   > Existe un reforzo positivo de xeito intermitente (fase de lúa de mel) ocasionado polo temor e a 
perda persoal que reforza a dependencia emocional da vítima con relación ó agresor.

Nalgunhas ocasións a muller maltratada xustifica a agresión do seu compañeiro porque o considera 
enfermo ou por motivos externos. Ela vese como culpable, responsable e merecedora da agresión 
por non cubrir na súa totalidade as expectativas do marido.

A repetición do ciclo de violencia instaura unha síndrome que promove un estado de parálise pro-
gresiva constituíndo a “síndrome da indefensión aprendida”, no que a muller aprende e aprehende 
que, faga o que faga, sempre será maltratada; que non pode controlar nin deter a conduta do seu 
home, e que calquera acción que ela emprenda pode provocar un mal peor. Por outra banda as 
mulleres maltratadas teñen un gran temor a modificar a súa situación, que se basea na culpa por 
destruír a familia e na anomia persoal. A forte dependencia afectiva do seu compañeiro, sumada 
ao illamento funciona como un obstáculo. 
 
A dependencia que se sofre non só é económica, senón tamén emocional. E esta é a máis difícil 
de verbalizar e de rachar, a muller permanece unida ao seu agresor por unha especie de gomas 
elásticas xigantes. Cando intenta rematar coa relación e afastarse del, a goma vaise estirando ata 
chegar, incluso, a un punto próximo á ruptura, pero resulta moi difícil de superar e canto máis se 
afasta maior é a tensión que a fai voltar. Para unha persoa debilitada física e psicoloxicamente, 
e temerosa de dar pasos, será moi difícil conseguir escapar destes lazos; necesita a axuda dos 
mecanismos sociais que actúen como tesoiras que permitan liberala.
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Unha das consecuencias do maltrato á muller é a presenza nestas do Trastorno de Estrés Postrau-
mático (TEP) que é común a aquelas persoas que sufriron unha lesión psíquica importante (vítimas de 
actos terroristas). A sintomatoloxía que presentan é a reexperimentación dos recordos das agre-
sións, pesadelos recorrentes, a evasión de todo o asociado aos episodios violentos, un atoamento 
na súa capacidade de resposta e un aumento do estado da activación que se manifesta en irritabili-
dade, sobresalto, estados constantes de alerta...

Pero as consecuencias non son só para a muller vítima, as fillas e fillos non son só testemuñas 
da violencia, senón que son sempre vítimas. Na meirande parte dos casos os e as menores ou 
presencian os episodios violentos, e/ou son obxecto deles, e/ou os escoitan, e/ou ven poste-
riormente as consecuencias, e/ou respiran o clima de tensión constante. Como consecuencia 
disto poden presentar pesadelos, medos irracionais, perdas de ouriños, trastornos alimenti-
cios...

Do estudo das consecuencias que os malos tratos teñen na saúde das vítimas desprendemos as 
seguintes conclusións:

    > Canto máis severo é o maltrato, maior é o impacto na saúde física e mental das vítimas.
    > As consecuencias persisten aínda cando os malos tratos desaparecen.
    > As repercusións son acumulativas.

Pero tamén os malos tratos teñen consecuencias para toda a sociedade a nivel de bens e ser-
vizos invertidos no tratamento e prevención da violencia (coidados médicos, sistema policial e 
xudicial, sistema de servizos e axudas sociais...); a nivel de sufrimento para as vítimas (maior 
incidencia de enfermidades nas vítimas, de maior mortalidade e incremento do número de suici-
dios, incremento de trastornos depresivos); impacto na macroeconomía (menor participación no 
mercado de traballo, menor produtividade, maior absentismo laboral, redución de investimen-
tos...); efectos sociais de multiplicación do dano (a transmisión interxeracional da violencia, o 
desgaste de capital social e a menor participación no proceso democrático).

Módulo 3: A Muller Vít ima de Violencia de Xénero  
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4. O AGRESOR

A figura do agresor adquire importancia durante os últimos anos. Ata hai ben pouco cando falaba-
mos de malos tratos a mirada concentrábase na muller como vítima, pero tamén como axente que 
provocaba, dun xeito ou doutro, a acción do maltrato: “ela non é unha boa nai”, “andaba por aí e non 
se ocupaba dos fillos”, “el chegaba de traballar e ela non lle tiña a comida preparada” . Baixo estas 
afirmacións atopamos unha lexitimación do maltrato, a responsabilidade do cal recae na vítima, ao 
entender que o mesmo é consecuencia directa da conduta da muller, polo que ela o pode evitar se 
modifica o seu patrón de comportamento. Ela é vítima e causante e el vese na obriga de maltratar 
para corrixir a muller.

Posteriormente, e no momento que socialmente comezou a cuestionarse a lexitimidade do maltrato, 
cando pousabamos a mirada no agresor as xustificacións á súa conduta eran a tónica xeral en 
materia argumental. Frases como “está tolo”, “bebe demasiado”, “é un violento”, “danlle arrouta-
das”... tentan xustificar a violencia a través da exculpación da acción do maltratador. Deste xeito o 
consumo de alcol, drogas, as enfermidades mentais... tórnanse como os elementos responsables 
da agresión. A diferenza cos anteriores argumentos é que estes xa non lexitiman as agresións so 
as toleran, pero a realidade para a vítima é similar: a pervivencia do maltrato como xusto ou como 
inevitable.

Hoxe en día sabemos que o maltratador maltrata para dominar e dobregar, para manter ou recobrar 
o poder, que os golpes non buscan só o dano físico, senón a destrución da outra persoa, o medo, 
o terror. Tamén sabemos que as agresións son conscientes, premeditadas e estratéxicas, que o 
agresor sente que está lexitimado para agredir a “súa muller”, que o maltratador é selectivo na 
medida que o obxecto da súa agresión é a muller e na medida que golpea onde máis dano pode 
facer e máis impunidade pode obter.

Pero cando procesamos todos estes datos, e nos decatamos de que o maltrato forma parte do 
cotián de moitas mulleres e homes, o anormal convértese en normal, e ante isto só caben 
dúas alternativas: ou estamos ante unha anormalidade xeral na que non se produce ningún 
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choque ou fricción por esa aceptación, ou hai unha intencionalidade en ocultar, disfrazar e presen-
tar como normal algo que non o é 12.

Ante isto só cabe un perfil de agresor, no que diversas e diversos autores amosan acordo: home, 
varón do sexo masculino. A realidade, e como efecto da socialización diferenciada e do sistema 
e estruturas patriarcais, é que un home aprende os códigos de conduta do maltrato, polo que en 
potencia pode converterse en maltratador, na mesma medida que unha muller potencialmente pode 
converterse en vítima de maltrato. Pero máis alá destas consideracións a acción de causar maltrato 
é un delito definido e penado pola lei, e este dato cómpre telo en conta. A erradicación da violencia 
pasa por previr, e neste ámbito é imprescindible educar en valores e relacións igualitarias, sensibili-
zar... pero ante os malos tratos temos que detectar, protexer a vítima e castigar o maltratador.

Na devandita macroenquisa sobre a violencia contra as mulleres, estas apuntaban que as frases que 
mellor definían a situación de maltrato pola que estaban, ou estiveron a pasar son as seguintes: fai 
oídos xordos ó que eu lle digo; enfádase sen que saiba a razón: non valora o traballo que fago; fai 
sentirme culpable porque non o atendo como é debido; enfádase se as cousas de casa non están 
feitas; controla os meus horarios; insiste en manter relacións sexuais aínda que saiba que eu non 
quero; decide o que podo e non podo facer; impídeme ver a familia ou ter relacións con amigos ou 
veciños; dime que fago as cousas mal e que son unha torpe; diante dos nenos di cousas que me fan 
quedar mal...

Estas accións teñen como obxectivo anular a autoestima da muller como xeito de dominala e para 
isto os maltratadores establecen diversas estratexias que buscan normalizar e naturalizar as súas 
accións. 

Algunhas delas son as seguintes:

> Fundamentan: Racionalizando os ataques de xeito que pareza que esta ben o que fixo.

> Minimizan: Réstanlle importancia á agresión co obxecto de distanciarse do dano causado “Non 
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12 Miguel Lorente Acosta,: ”Mi marido me pega lo normal”
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lle peguei, só a empurrei”.

> Desvían o problema: Agreden porque están no paro, polo alcohol... Con este mecanismo trasladan 
a sua responsabilidade a cuestións alleas a eles mesmos.

> Esquecen: Non recordan ou non son conscientes. Negan abertamente os ataques como xeito de 
restarlle credibilidade ao relato da vítima.

> Racionalizan: Explican coherentemente condutas e feitos.

> Proxectan: Atribúenlle á vítima a responsabilidade das condutas violentas.

Proposta de actividades

Act ividade nº �
REFLEXIÓN SOBRE A INFORMACIÓN TEÓRICA E CONCEPTUAL: A MULLER VÍTIMA DE VIOLENCIA DE XÉNERO

Obxectivo

Duración

Desenvolvemento

Observacións,
reflexións

Reflexionar sobre os contidos teóricos expostos neste módulo.

60 minutos aproximadamente.

Unha vez que a formadora remata a exposición dos contidos de cada epígrafe da informa-
ción teórica e conceptual contida no módulo, “lanzaralle” ao grupo preguntas coa finalidade 
de crear unha dinámica de reflexión e debate grupal.

EPÍGRAFE 1: “A IDEA DO AMOR ROMÁNTICO”

-Que pensades que acontecería se unha muller, nos primeiros momentos dunha relación 
afectiva tentase negociar as condicións da relación, incluíndo as relacións sexuais?



64

Módulo 3: A Muller Vít ima de Violencia de Xénero  

-O amor romántico sucede só na adolescencia?

EPÍGRAFE 2: “PROGRESIÓN E CICLO DE MALTRATO”

-Pensades que o papel dos medios de comunicación na visibilización do maltrato é positivo 
á hora de que a vítima se perciba como tal?

-Os intentos de retirada da denuncia, ou as preguntas referentes a que lle pode pasar ao 
agresor, poden ser explicadas como efectos da fase da “lúa de mel”?

EPÍGRAFE 3: “CONSECUENCIAS DO MALTRATO NA MULLER”

-As consecuencias psicolóxicas do maltrato na muller vítima, nalgún momento foron consi-
deradas como perfil da muller previo ao maltrato?

-Nas consecuencias do maltrato poderiamos incluír a vitimización secundaria?

EPÍGRAFE 4: “O AGRESOR”

-Que pensades sobre o trato que os medios de comunicación lle dan ó agresor?

-Segundo a vosa experiencia, un agresor pode modificar a súa conduta?
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Act ividade nº �
o AMOR rOmántico

Obxectivo

Duración

Materiais

Observacións,
reflexións

Reflexionar sobre a pervivencia dos mandatos relacionados co amor romántico.

60 minutos aproximadamente.

Ficha de actividades número 8.

Entrégaselles a cada unha das persoas participantes a ficha de traballo da actividade e pídeselle 
que de xeito individual e reflexivo a cubran. Unha vez rematado este traballo, reúnense en peque-
nos grupos para poñer en común o reflexionado por cada unha das participantes.

Posteriormente en sesión plenaria a formadora invitará a que cada grupo reflicta o común 
da actividade e as reflexións manifestadas.

Desenvolvemento

-No voso labor profesional atopádesvos con afirmacións deste tipo?

-Que persoas son as que afirman estas frases?

-Unha relación na que os membros da parella se senten seguros non ten porque deixar es-
pazo aos celos, non si?

-Pensades que unha calidade do amor é a de saber cousas sen ter que preguntalo?, e isto 
mellora a comunicación?

-O amor romántico fai, en si mesmo, que as relacións sexuais sexan sempre magníficas?

-O amor é suficiente para que funcione unha relación?, A comunicación, o respecto e a con-
fianza, son importantes?, chegan sós?

-É antinatural sentir atracción por máis dunha persoa?
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Act ividade nº 9
escoitando á muller vítima

Obxectivo

Duración

Materiais

Observacións,
reflexións

Reflexionar sobre o posicionamento social arredor do maltrato.

60 minutos aproximadamente.

Ficha de actividades número 9.

Entrégaselle a cada unha das persoas participantes as fichas de traballo da actividade e 
pídeselle que de xeito individual e reflexivo lean os textos e respondan as preguntas. Unha 
vez rematado este traballo, reúnense en pequenos grupos para poñer en común semellan-
zas, diferenzas e observacións en relación coa actividade.

Posteriormente en sesión plenaria a formadora invitará a que cada grupo reflicta o común 
da actividade e as reflexións manifestadas.

Desenvolvemento

Estas noticias, mais as da actividade nº 6, forman parte dun suceso real ocorrido en febreiro 
do 2007, no sur de Galicia.

Á parte de poder ser comentada a partir das observacións da actividade nº 6, é de interese 
reflexionar sobre:

-Que sentía a vítima?

-Que fixo?

-Que se puido cambiar?

-Como resulta o relato cando escoitamos o contexto, a vítima, a muller que intervén...?
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Desenvolvemento do módulo/ sesión

1. Resumo do traballado na sesión anterior
Animar as participantes a que fagan un breve percorrido polo traballado na sesión anterior.

2. Desenvolvemento dunha actividade reflexiva na que se analicen os mandatos relaciona-
dos co amor romántico

Actividade proposta: O AMOR ROMÁNTICO.

3. Exposición oral de contidos
Unha vez desenvolvida a actividade anterior achegarase información sobre:
   > A idea do amor romántico.
   > Progresión e ciclo do maltrato.
   > Consecuencias do maltrato.
   > O agresor.

4. Desenvolvemento dunha actividade de reflexión sobre a exposición anterior 

Actividade proposta: REFLEXIÓN SOBRE A INFORMACIÓN TEÓRICA E CONCEPTUAL: A MULLER VÍTIMA DE 
VIOLENCIA DE XÉNERO.

5. Desenvolvemento dunha actividade reflexiva na que se escoite a muller vítima de maltrato 

Actividade proposta: O MALTRATO E A SOCIEDADE.

6. Resumo da sesión que finaliza e anticipo da sesión seguinte
Comentar brevemente os temas traballados nesta sesión e os que se traballarán o próximo día de 
taller.
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Existen numerosas e numerosos profesionais que interveñen dun xeito máis ou menos directo, e 
máis ou menos constante coa a muller vítima. Común a todos e todas elas é coñecer e comprender 
que é a violencia de xénero, porque sucede, e como se atopa a vítima.
Desde esta perspectiva é imprescindible desenvolver unha serie de habilidades de comunicación 
que nos farán máis doado contactar coa muller e que terán un efecto restitutivo nela, poderemos 
coñecer a magnitude do delito e todas as necesidades específicas sen estereotipar as vítimas, e sen 
determinar antes de escoitala as súas demandas.

Obxectivo

- Facilitar a abordaxe da atención á muller vítima de maltrato.

Temporalización

Este módulo corresponde a 1 sesión de 5 horas de duración.

Información teórica e conceptual

1. A ENTREVISTA. O PROCESO DE ESCOITA

Nos anteriores módulos describimos por que existe o maltrato, en que consiste, que consecuencias 
ten para a muller vítima, a figura do maltratador... Cómpre neste momento deternos na intervención 
profesional, na detección e atención ante un caso de malos tratos.

As vítimas non teñen por que responder a un perfil predeterminado, co que é excesivamente arris-
cado e limitado comezar a expoñer un listado de características fixas que debería de presentar a 
muller na súa calidade de vítima. Certo é que frecuentemente atopamos unha serie de aspectos 
comúns nelas que se relacionan directamente coa actitude e conduta verbo do resultado dun pro-
ceso continuado de maltrato por parte da súa parella ou ex parella. Estas características resulta 
interesante telas en conta no momento da intervención:
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   -Pode ocorrer que elas non tomen a palabra, ou que lles resulte moi custoso tomala.
   -Pode que permanezan en silencio cando a súa parella agresora estea presente.
   -Pode que cando comezan a explicarse soliciten constantemente a aprobación da súa parella.
   -Pode que no transcurso da entrevista, dun xeito máis ou menos explícito, amose expresións de 
incapacidade, incompetencia, desvalorización...
   -Pode amosar rexeitamento ante determinadas preguntas ou afirmacións que tenten atopar infor-
mación sobre a existencia de maltrato.
   -Pode que se sobresalte ou inquiete ao escoitar ruídos inesperados.
   -Pode que teña unha mirada fuxidía ou medoñenta.
   -Pode que se comporte de xeito inquieto.
   -Pode defender e sobrevalorar os roles de xénero.
   -Pode presentar problemas de saúde recorrentes, como os xa explícitos nos módulos anteriores.

O agresor, así mesmo, pode presentar as seguintes características:
 
  -Pode controlar e limitar os temas dos que falar.
   -Pode responder as preguntas que se lle fan á muller.
   -Pode interromper para aclarar ou precisar o que di a muller.
   -Pode enviarlle mensaxes á muller invitándoa a calar ou a rectificar.
   -Pode poñer a/o profesional por testemuña da incapacidade da muller.
   -Pode ter control sobre todas as actividades que fai a muller.
   -Pode defender e sobrevalorar os roles de xénero.
   -Pode ser celoso e posesivo.
   -Pode insistir en acompañar a muller a todas as entrevistas que teña que realizar.

É preciso ter en conta que cando falamos de violencia de xénero e delimitamos perfís o único perfil 
válido e que a vítima é muller e que o agresor é home e que entre eles existe ou existiu unha 
relación afectiva ou de parella. Á parte deste perfil, seguro pero excesivamente amplo, atopamos 
información relevante nos anteriores módulos, nos posibles indicadores que acabamos de abor-
dar, e fundamentalmente na escoita do relato da muller.
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O rol e posicionamento que adopte a ou o profesional na atención directa dunha muller vítima de 
malos tratos é básico de cara ao proceso de recoñecemento e resolución do maltrato por parte da 
vítima. 

É imprescindible comprender e transmitir: que ela en ningún momento é culpable do maltrato; que é 
imposible que ela modifique a conduta do agresor; que o seu caso non é único, que os malos tratos 
son un problema social que afecta a todas e todos; que hai solución; que o maltrato é un proceso 
e como tal a saída del tamén o será; que existen recursos; que non está soa; e por último, que o 
agresor na medida que maltrata está a cometer un delito.

Desde este posicionamento a entrevista é un dos elementos e instrumentos de intervención que 
temos ao noso alcance, e como tal require do manexo de habilidades específicas relativas aos 
procesos básicos de comunicación, pero tamén temos que ter especial coidado en elementos de 
planificación, situación, mensaxes que queremos transmitir...

Existe unha competencia ou habilidade básica á hora de planificar e manter unha entrevista profe-
sional cunha muller vítima de maltrato: poñer en funcionamento as estratexias de escoita activa, e 
para isto precisamos deternos en aspectos que seguramente coñecemos pero sobre os que non 
reflexionamos a cotío.

Temos que dispoñer de tempo. Para escoitar requirimos de tempo de escoita e dun espazo que 
favoreza a creación dun clima cómodo no que poidamos estar sós coa muller e no que non haxa 
interrupcións. Deste xeito propiciaremos un ambiente no que a protagonista sexa a muller e o seu 
relato quedando de manifesto que ela é importante e ten dereito ao noso tempo profesional. A nosa 
atención estará exclusivamente orientada a escoitala, polo que non pode ter cabida atender parale-
lamente outro tipo de consultas, de chamadas á porta, chamadas telefónicas...

Para escoitar temos que concentrarnos, polo que as habituais interrupcións froito do traballo agás 
de reflectir sobrecarga e falta de respecto de cara á persoa usuaria, minguan a nosa capacidade de 
concentración e polo tanto a nosa capacidade de escoita. 
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Enfrontarnos á escoita consiste en procurar que a nosa mente estea totalmente en branco, sen 
coñecementos previos e sen ideas preconcibidas. É como desaprender o que sabemos para apren-
der o que aínda non escoitamos, porque podemos saber doutras historias pero cada vivencia é 
singular.

Non só escoitamos cos oídos, senón que escoitamos co corpo. Coa posición que adoptemos 
estaremos enviando sinais non verbais que reflectirán: o noso interese polo que estamos a 
escoitar (corpo botado para diante, mirada clara aos ollos); que contamos con tempo (falando 
devagar); a nosa proximidade (sorriso directo); que estamos a entender e comprendendo o 
que nos di (afirmacións corporais); pero tamén escoitamos a través das preguntas pois ao 
preguntarmos desde o interese por coñecer estamos demostrando que escoitamos, mesmo 
para asegurarnos que estamos a comprender teremos que resumir a través de afirmacións ou 
de preguntas o que nos está a dicir. Temos que ter en conta que a entrevista é un proceso de 
comunicación circular no que nós obtemos información (que non datos) co obxectivo explícito 
de intervir para que poida facer valer os seus dereitos. Para a muller este proceso significa en 
moitos casos un desafogo, sendo capaz de verbalizar e pórlle palabras a sentimentos e feitos 
cubertos de invisibilidade ou negados. Sabemos que cando algo se nomea existe, e só cando 
algo existe pode ser definido como problema e solucionalo.

Para escoitar de xeito activo temos que ter unha actitude de respecto cara á outra persoa, te-
mos que autorizar, non rebater ou defendernos, entender que non estamos a xulgar senón a 
escoitar e analizar. A arte da escoita consiste en esperar, en atender e entender, en poñer en 
funcionamento non só un proceso físico –oír- senón procesos intelectuais e emocionais, e a 
través destes activar unha corrente de empatía a través da que somos quen de poñernos no 
lugar da outra persoa, de “poñernos nos seus zapatos”.

Para finalizar, e a modo de resumo, propoñemos os seguintes cadros que reflicten as fases da 
escoita:
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O fin último da escoita é comprender: que a outra persoa comprenda exactamente o que quero dicir 
e que nós poidamos comprender o que nos queren dicir.

2. RECURSOS

A muller vítima precisa de todo o apoio institucional, social e persoal que se lle poida prestar. O efec-
to do maltrato sabemos que é demoledor para a súa saúde física, psicolóxica e social, pero igual de 
demoledor é saber que moi probablemente unha vez que decide rachar coa situación de maltrato o 
proceso vai continuar, de diferente xeito porque o seu posicionamento é diferente, pero van conti-
nuar as amezas, o acoso, os insultos, incluso os golpes. A denuncia representa facer pública unha 
situación privada, tomar conciencia de que pode ter unha vida mellor, pero tamén de que se terá que 
enfrontar con situacións novas, espazos ata o de agora descoñecidos, onde ela será a protagonis-
ta e terá que comezar a decidir. Temos que ser conscientes que a denuncia representa unha posición 
unilateral, e que o agresor nunca estará disposto voluntariamente a acabar coas agresións.
Desde os diferentes ámbitos de intervención que prestarán atención e/ou apoio á vítima de maltrato 
é importante que se tome conciencia de que unha correcta intervención en materia de violencia de 
xénero non debe pasar pola sensibilidade persoal do ou da profesional, senón pola profesionali-
dade da persoa.

Á hora de reaccionar e actuar ante a violencia de xénero compre entender: 

TEMOS QUE PREDISPOÑER-
NOS A ESCOITAR:
Concentrarnos e prestar en 
exclusiva a nosa atención, sen 
distraccións, sen prexuízos, 
procurando un momento e 
espazo axeitado, e mostrando 
empatía.

ANALIZAREMOS AS 
MENSAXES VERBAIS E 
NON VERBAIS:
que nos está a transmi-
tir?, estamos entenden-
do?

UTILICEMOS A RETROALI-
MENTACIÓN: 
recapitulando o que nos está 
a dicir, preguntando o que non 
nos queda claro, parafrasean-
do...
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> Que a violencia de xénero é un tipo de violencia específica e diferente doutras violencias con cau-
sas, consecuencias e repercusións diferenciadas; 

> Que cada caso, aínda que teña características diferenciais, non pode ser entendido de xeito illado 
senón no conxunto da violencia exercida contra a muller; 

> Que a rede que tece o maltratador é fina aos ollos das e dos espectadores, pero forte e tensa 
para a mirada da vítima.

> Que as vítimas non son culpables do que lles está a suceder.

> Que a escoita activa e a empatía son ferramentas imprescindibles para a correcta atención á víti-
ma.

Lembrar e poñer en práctica estas máximas converterán a intervención nun éxito profesional que 
redundará na erradicación social da violencia de xénero.

Teléfono da Muller (atención 24 horas): 900.400.273
Garda Civil: 062
Policía Nacional: 091
Policía Local: 092
Urxencias Médicas: 061

Existen Centros de Información ás Mulleres distribuídos polos Concellos de todas as comarcas da 
Galiza, xunto a unha GUÍA DE RECURSOS PARA MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO13 onde 
poderedes atopar información -distribuída por comarcas- de todos os recursos que existen no 
territorio galego.

 

13 http://sgi.xunta.es/document/guiarecursos.pdf
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Act ividade nº10
analizando a nosa escoita

Obxectivo

Duración

Materiais

Observacións,
reflexións

Reflexionar sobre a aplicación da escoita activa nas intervencións con mulleres vítimas de maltrato.

45 minutos aproximadamente.

Ficha de actividades número 11.

Entrégaselles a cada unha das persoas participantes a ficha de traballo da actividade e 
pídeselle que de xeito individual e reflexivo a cubran. 

Unha vez rematado este traballo, a monitora, no encerado realiza unha análise cuantitativa 
da enquisa:
Para as preguntas número: 1-2-3-8-9-10-14-15-18-19-20.
Os valores son os seguintes: A=0; B=1; C=2.
Para as preguntas número: 4-5-6-7-11-12-13-16-17-21-22-23.
Os valores son os seguintes: A=2; B=1; C=0.

O valor máximo é 46 e o mínimo é 0.

Posteriormente en sesión plenaria a formadora invitará a que cada quen comente as pre-
guntas ou reflexione acerca das respostas.

Desenvolvemento

-Que aspectos son máis difíciles de poñer en funcionamento?

-Que estratexias utilizades para escoitar activamente?

-Escoitar de xeito activo mellora a intervención?

Proposta de actividades
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Act ividade nº 11
SERVIZOS E RECURSOS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE XÉNERO

Obxectivo

Duración

Desenvolvemento

Coñecer, de primeira man e de xeito presencial, o traballo que desenvolven os equipos dos 
CIMs e os recursos específicos que existen para mulleres vítimas de maltrato.

90 minutos aproximadamente.

A formadora contactará co equipo de profesionais do CIM máis próximo ao lugar de tra-
ballo das participantes, invitándoas a que participen na sesión co obxectivo de explicar o 
desenvolvemento do seu labor como integrantes do CIM. É importante que sinalen que fan 
e como o fan.

Cada profesional disporá de 10 a 15 minutos para a súa intervención. En todo caso o tempo 
total de intervención por parte do CIM non excederá dos 45 minutos.

Posteriormente abrirase unha quenda de preguntas na que tanto as participantes como as 
técnicas do CIM poderán intercambiar información.

É importante potenciar un clima de colaboración no que se resalte que a muller vítima é o 
centro da intervención e que as profesionais cobren diferentes ámbitos de intervención.

Observacións,
reflexións
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Desenvolvemento do módulo/ sesión

1. Resumo do traballado na sesión anterior
Animar as participantes a que fagan un breve percorrido polo traballado na sesión anterior.

2. Desenvolvemento dunha actividade reflexiva na que se analice o desenvolvemento profe-
sional das habilidades de escoita

Actividade proposta: ANALIZANDO A NOSA ESCOITA.

3. Exposición oral de contidos
Unha vez desenvolvida a actividade anterior achegarase información sobre:
   > A entrevista. O Proceso de Escoita.
   > Recursos.

4. Desenvolvemento dunha actividade de reflexión sobre a exposición anterior

Actividade proposta: REFLEXIÓN SOBRE A INFORMACIÓN TEÓRICA E CONCEPTUAL: A INTERVENCIÓN.

5. Desenvolvemento dunha actividade participativa e de colaboración 

Actividade proposta: SERVIZOS E RECURSOS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE XÉNERO.

6. Resumo e reflexión sobre o traballado en todos os módulos
As persoas participantes, en sesión plenaria, salientarán os aspectos máis interesantes dos temas 
traballados. 





FICHAS de ACTIVIDADES
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Ficha de Act ividade nº2 - FICHA A
MECANISMOS DE TRANSMISIÓN

Le atentamente o seguinte texto:

O DEREITO XURÍDICO DA MULLER A PARTICIPAR EN TODOS OS NIVEIS DO ENSINO NON SE RECOÑECEU ATA O REAL DECRETO 
DO 5 DE MARZO DE 1910. POR PRIMEIRA VEZ A ESCOLARIZACIÓN DAS NENAS ESTIVO AVALADA POLA LEXISLACIÓN. PERO A 
EDUCACIÓN DAS NENAS ENCAMÍÑASE A UNHA PREPARACIÓN PARA AS SÚAS FUTURAS RESPONSABILIDADES FAMILIARES.
Ò FINALIZAR O SÉCULO XIX NON CHEGABAN AO 10% AS MULLERES QUE SABÍAN LER E ESCRIBIR. NOS PRIMEIROS ANOS DO 
SÉCULO XX, NENOS E NENAS COMEZAN A ESTAR XUNTOS NAS AULAS E EN 1940 O 37% DAS ESPAÑOLAS ERAN ANALFABETAS.
CLARA CAMPOAMOR DESTACOU POLA DEFENSA DOS DEREITOS DA MULLER, DA SÚA IGUALDADE E PARTICIPACIÓN. EN 1890 
MENTRES O DEREITO AO VOTO ESTÉNDESE AOS HOMES DE TODAS AS CLASES SOCIAIS, APARECE A EXCLUSIÓN DO SUFRAXIO 
POR RAZÓN DE XÉNERO. AS MULLERES ADQUIREN O DEREITO AO VOTO EN 1931.

NA CONSTITUCIÓN REPUBLICANA A MULLER ADQUIRE IGUALDADE XURÍDICA, COA DITADURA ESTA É IGNORADA. Á MULLER QUÉ-
DALLE PROHIBIDO SER NOTARIA, REXISTRADORA DA PROPIEDADE, DIPLOMÁTICA, FUNCIONARIA DO MINISTERIO DA GOBERNA-
CIÓN..., E INCLUSO NOS CASOS NOS QUE PODÍA TRABALLAR, NECESITABA DA AUTORIZACIÓN DO MARIDO, QUEN, ADEMAIS, 
PODÍA CHEGAR A PEDIR PARA EL O DEREITO A COBRAR O SALARIO DA SÚA MULLER.

ATA A PROMULGACIÓN DA LEI 1/1981, DO 13 DE MAIO, POLA QUE SE MODIFICA O TÍTULO III DO CÓDIGO CIVIL, REFERENTE AO 
RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL, NON SE CHEGARON A ELIMINAR POLO LEXISLADOR TODAS AS DIVERSAS CLASES DE DIS-
CRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO EXISTENTES DENTRO DO MATRIMONIO. ATA ESTE MOMENTO O MARIDO É O REPRESEN-
TANTE LEGAL DA ESPOSA E ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE CONXUGAL. A MULLER CASADA SÓ PODÍA ADMINISTRAR, BAIXO 
CONTROIS, OS BENS PARAFERNAIS QUE NON LLE ENTREGASE AO MARIDO, E TIÑA PROHIBIDO, BAIXO PENA DE NULIDADE, 
ADQUIRIR OU OBRIGARSE A TÍTULO ONEROSO OU LUCRATIVO.

NECESITABA LICENZA MARITAL PARA ENAXENAR, GRAVAR OU HIPOTECAR OS SEUS BENS PARAFERNAIS OU DOTAIS INESTIMADOS. 
NON PODÍA ACEPTAR HERDANZAS, NON PODÍA COMPARECER EN XUÍZO POR ELA MESMA NIN DEFENDER OS SEUS INTERESES 
SEN PREVIA LICENZA MARITAL. O MARIDO ERA ADMINISTRADOR E PROPIETARIO DOS BENS GANANCIAIS, E O ADMINISTRADOR 
DOS BENS DOTAIS.

A MULLER ESTABA SOMETIDA Á TITORÍA DO MARIDO E OBRIGADA A OBEDECELO, ADOPTAR A SÚA NACIONALIDADE E SEGUILO 
ONDE EL FIXASE A SÚA RESIDENCIA. NON TIÑA PATRIA POTESTADE SOBRE OS SEUS FILLOS, PODÍAN SER DADOS EN ADOPCIÓN 
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SEN QUE A MULLER PUIDESE FACER NADA, SE A MULLER ENVIUVABA E VOLVÍA CASAR PERDÍA A PATRIA POTESTADE SOBRE OS 
FILLOS DO MATRIMONIO ANTERIOR. EN CASO DE SEPARACIÓN A CASA CONXUGAL ERA A “CASA DO MARIDO” E ELA TIÑA QUE 
PASAR POLA HUMILLACIÓN DE SER “DEPOSITADA”, PERDÍA A ADMINISTRACIÓN DOS PARAFERNAIS QUE LLE ENTREGASE AO 
MARIDO EN ESCRITURA PÚBLICA, A RESTITUCIÓN DO DOTE, E A METADE DOS SEUS GANANCIAIS. Á MULLER SOLTEIRA PROHIBÍA-
SELLE DEIXAR A CASA PATERNA SEN LICENZA DO PAI.

O CÓDIGO PENAL DE 1848 DI QUE O ADULTERIO É UN DELITO COMETIDO POLA MULLER CASADA, E ESTA ERA CASTIGADA CON 
DUREZA, MENTRES QUE NO CASO DO VARÓN ERA AMANCEBAMENTO E SÓ SE CASTIGABA CANDO TIÑA A MANCEBA DENTRO 
DA CASA CONXUGAL OU NOTORIAMENTE FÓRA DELA.

O CÓDIGO PENAL DE 1870 RECOLLÍA A “VINGANZA DE SANGUE” UNHA FACULTADE CRIMINAL CONCEDIDA AOS PAIS E MARIDOS 
PARA MATAR AS SÚAS FILLAS E ESPOSAS E HOMES QUE XACÍAN CON ELAS.

A SITUACIÓN DA MULLER VAI FACENDO CAMIÑO A TRAVÉS DE SUCESIVAS REFORMAS DO CÓDIGO CIVIL. A REFORMA DE 1958 
PERMÍTELLE Á MULLER SER TESTEMUÑO EN TESTAMENTOS, A CASADA PUIDO SER ALBACEA, TESTEMUÑO EN TESTAMENTOS E 
OCUPAR CARGOS TUTELARES, PREVIA LICENZA MARITAL.
EN CASO DE SEPARACIÓN DESAPARECE A FIGURA DE “DEPÓSITO DA MULLER” E DE “CASA DO MARIDO”. O ADULTERIO PASOU 
A SER CAUSA ÚNICA DE SEPARACIÓN PARA O HOME E A MULLER E A VIÚVA PUIDO CONSERVAR A PATRIA POTESTADE.

PERO A FIGURA DO MARIDO COMO CABEZA DE FAMILIA E A NECESIDADE DE LICENZA MARITAL NON DESAPARECERON ATA A 
REFORMA DO CÓDIGO CIVIL DE 1975. O MARIDO SEGUÍA TENDO A PATRIA POTESTADE E A ADMINISTRACIÓN DOS BENS GA-
NANCIAIS E PODÍA DISPOR DOS BENS INMOBLES, VALORES, CONTAS... AÍNDA QUE OS GAÑASE A MULLER CO SEU TRABALLO. 
CONSEGUINTE A ESTA ÚLTIMA REFORMA FOI A MODIFICACIÓN DO CÓDIGO DO COMERCIO QUE LLE PERMITÍA Á MULLER CASA-
DA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE MERCANTIL SEN LICENZA MARITAL.

A REFORMA DE 1970 ELIMINA A POSIBILIDADE DE QUE O PAI DEA EN ADOPCIÓN SEN CONSENTIMENTO DA NAI E A DE 1972 
QUE LLES PERMITÍA A FILLAS MAIORES DE IDADE, PERO MENORES DE 25 ANOS, ABANDONAR A CASA PATERNA SEN O SEU 
CONSENTIMENTO.

O MUNDO DO TRABALLO NON SE ABRE Á MULLER ATA A LEI DE DEREITOS POLÍTICOS, PROFESIONAIS E DO TRABALLO DA 
MULLER DE 1961, QUE ELIMINA TODA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO, EXCEPTUANDO O INGRESO NA ADMINISTRACIÓN 
DE XUSTIZA, CORPOS ARAMADOS E MARIÑA MERCANTE. DECLAROUSE IGUALDADE DE SALARIOS, PERO SEGUÍA PRECISÁNDOSE 
A LICENZA MARITAL.

COA CONSTITUCIÓN DO 27 DE DECEMBRO DE 1978 CHEGA A GARANTÍA DE NON DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO, EXPRE-
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SAMENTE NO ART.14. O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NA SÚA SENTENZA 128/1987 DO 16 DE XULLO INTERPRETA AS NORMAS DO 
ART. 9.2 E DO ART.14 DA CONSTITUCIÓN DECLARANDO QUE DITO PRECEPTO “HALLA SU RAZÓN CONCRETA EN LA VOLUNTAD 
DE TERMINAR CON LA HISTÓRICA SITUACIÓN DE INFERIORIDAD EN LA QUE EN LA VIDA SOCIAL Y JURÍDICA SE HABIA COLOCADO 
A LA POBLACIÓN FEMENINA, SITUACIÓN, QUE EN EL ASPECTO QUE AQUÍ INTERESA, SE TRADUCE EN DIFICULTADES ESPECÍFICAS 
DE LA MUJER...”.

A DESPENALIZACIÓN DA VENDA DE ANTICONCEPTIVOS EN 1978 E A LEI DO 26 DE MAIO DE 1978 QUE ELIMINA OS DELITOS DE 
ADULTERIO E DE AMANCEBAMENTO, SON AVANCES IMPORTANTES, PERO O TEMA DO HONOR NON QUEDA ELIMINADO ATA O 
CÓDIGO PENAL DE 1996, NO QUE XA NON É A HONESTIDADE DA MULLER SENÓN A LIBERDADE SEXUAL DE TODOS E TODAS 
DO QUE SE FALA.

OUTROS AVANCES IMPORTANTES É O ESTATUTO DOS TRABALLADORES (1980) QUE ELIMINA AS DESIGUALDADES EN MATERIA DE 
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO, E A LEI DO DIVORCIO QUE NON CONTÉN PRINCIPIO DISCRIMINATORIO NINGÚN.

   > Que idea se reflicte de homes e mulleres?

   > A que intereses obedecen?

   > Aplicar a regra de inversión (onde pon muller cambiar por home e viceversa), e volve ler.

   > Por que pensades que no século XXI existe unha lei de Igualdade? 
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Ficha de Act ividade nº2 - FICHA B
MECANISMOS DE TRANSMISIÓN

Le atentamente as seguintes afirmacións de afamadas personalidades da filosofía e literatura occidental:

-AS MULLERES SON COMO OS CATAVENTOS: SÓ QUEDAN QUIETAS CANDO OXIDAN. (VOLTAIRE). 

-A FEMIA É FEMIA EN VIRTUDE DE CERTA FALTA DE CUALIDADES. (ARISTÓTELES). 

-A MULLER É, RECOÑEZÁMOLO, UN ANIMAL INEPTO E ESTÚPIDO, AÍNDA QUE AGRADABLE E GRACIOSO. (ERASMO DE ROTTERDAM). 

-HAI UN PRINCIPIO BO, QUE CREOU A ORDE, A LUZ E O HOME, E UN PRINCIPIO MALO, QUE CREOU O CAOS, AS TEBRAS E A MULLER. 
(PITÁGORAS). 

-O PAI DEBE SER MÁIS AMADO CÁ NAI, POIS EL É O PRINCIPIO ACTIVO DA PROCREACIÓN, MENTRES QUE A NAI É TAN SÓ O 
PRINCIPIO PASIVO. (SANTO TOMÁS). 

-AS MULLERES ESTÁN PARA SER GUSTADAS. DESPOIS, UNHAS SE DEIXAN, OUTRAS NON... ISO XA VAI POR PROVINCIAS. 
(CAMILO JOSÉ CELA). 

-¡OH, QUE PRAGA, QUE ABURRIMENTO, QUE TEDIO É TER QUE TRATAR CON ELAS MAIOR TEMPO DO QUE OS BREVES INTRES 
NO QUE SON BOAS PARA O PRACER!. (QUEVEDO). 

-AS MULLERES NON SON MAIS QUE ÓRGANOS XENITAIS ARTICULADOS E DOTADOS DA FACULTADE DE GASTAR TODOS OS 
CARTOS DO HOME (WILLIAM FAULKNER). 

-POR MOITAS RAZÓNS, NON É BO QUE A MULLER ESTUDE E SAIBA TANTO. (MOLIÈRE). 

-SE VOSTEDE QUERE SABER O QUE UNHA MULLER DI REALMENTE, MÍREA NON A ESCOITE. (OSCAR WILDE). 

-A MULLER É UN MANXAR DIGNO DOS DEUSES, PERO ÁS VECES GUÍSAO O DIAÑO. (SHAKESPEARE). 

-DE TODOS OS XEITOS CASADE, SE DADES CUNHA BOA ESPOSA SERÉDES FELICES, SE DADES CUNHA MALA CHEGAREDES A SER FILÓSOFOS. 
(SÓCRATES) 
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   > Que idea se reflicte de homes e mulleres?

   > A que intereses obedecen?

   > Aplicar a regra de inversión (onde pon muller cambiar por home e viceversa), e volve ler.

   > Achega algún outro pensamento, dalgunha personalidade da cultura, que complemente estas 
ideas ou que pola contra intente rachar con elas.

Ficha de Act ividade nº2 - FICHA C
MECANISMOS DE TRANSMISIÓN

Le atentamente os refráns14 : 

-A MULLER E A CABRA, CORDA LONGA PERO NON SOLTADA.
-A MULLER E A SARTEN NA COCIÑA ESTÁN BEN.
-A VIÚVA QUE MOITO CHORA TEN GANA DOUTRA VODA.
-AMA DE CURA, PUTA SEGURA.
-AS MULLERES DE NOVAS, CABRAS; DE MOZAS, PUTAS; DE VELLAS, BRUXAS.
-AS MULLERES SON COMO AS UVAS: AS BOAS PARA COLGALAS; E AS MALAS, PARA PISALAS.
-CATRO MULLERES XUNTAS, NIN DEFUNTAS.
-HOME CASADO, HOME ESTROPEADO.
-HOME BARBUDO, HOME FORZUDO.
-MENTRES QUE O HOME PENSA, A MULLER DÁ QUE PENSAR.
-O QUE TEN BURRO E MULLER, MONTA E FOLLA CANDO QUER.

14  Estes refráns atópanse en : Cadernos de fraseoloxía galega http://www.cirp.es/pub/docs/cfg02.pdf
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-OS HOMES MEXAN NAS PAREDES.
-UNHA FILLA É UNHA MARABILLA; DÚAS, BOAS SON; E TRES E A NAI, VOLVEN TOLO O PAI.
-VIÚVA RICA CUN OLLO CHORA E CON OUTRO REPENICA.
-A MULLER QUE NON SABE A DOUTRINA CULPA É DO HOME QUE NON A ENSINA; PAU DE CARBALLO, REBOLO DE ACIÑEIRA, 
TOMA MULLER, APRENDE A DOUTRINA.
-MOZA QUE NON ARRANXA MOZO EN MAIO, NON ARRANXA EN TODO O ANO.
-MULLER CASADA, POLA NOITE BALEIRA E Á MAÑÁ PREÑADA.
-MULLER DOENTE, MULLER PARA SEMPRE.
-MULLER E BESTA A NINGUÉN SE EMPRESTA.
-MULLER MORTA NON FALA.
-MULLER MORTA, SETE Á PORTA.
-MULLER QUE SABE LATÍN APARTA DÍOS DE MIN.
-MULLERES, MULAS E MULETAS ESCRÍBENSE TODAS COA MESMA LETRA.
-A MOA E A SOGRA SE DOE BOTALA FÓRA.
-A MULLER E A BURRA, CADA DÍA A SÚA.
-A MULLER, A ESCOPETA E O CABALO, NON PRESTALO.
-A MULLER E A SARDIÑA ESTÁN BEN NA COCIÑA.
-A MULLER E O VENTO CAMBIAN AO MOMENTO.
-A MULLER PARA ESTAR TRANQUILA, OU PREÑADA OU PARIDA.

   > Que idea se reflicte de homes e mulleres?

   > A que orde responden estes refráns?

   > Aplicar a regra de inversión (onde pon muller cambiar por home e viceversa), e volve ler.

   > Achegar algún outro refrán que complemente estas ideas ou que pola contra intente rachar con elas. 
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Ficha de Act ividade nº3
OS Tempos

   > Día laboral
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   > Día non laboral

Fichas de Act ividades 
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Ficha de Act ividade nº5
desmontando mitos

Le atentamente as seguintes afirmacións e sinala se son certas ou falsas:

1. TODO SE FAI PARA AS MULLERES PERO TAMÉN HAI HOMES MALTRATADOS                

2. AS MULLERES QUE AGUANTAN ESTA SITUACIÓN É PORQUE SE BENEFICIAN DELA

3. AS VÍTIMAS, EN OCASIÓNS, PROVOCAN AO AGRESOR

4. ESTAS COUSAS SÓ OCORREN EN FAMILIAS DESESTRUTURADAS

5. A VIOLENCIA SÓ EXISTE EN FAMILIAS CON POUCOS MEDIOS ECONÓMICOS

6. OS MALOS TRATOS ACONTECEN PORQUE O AGRESOR, 
    ÁS VECES PERDE O CONTROL

7. AS VÍTIMAS NON APROVEITAN AS OPORTUNIDADES QUE 
    SE LLE DÁN, NON ESCOITAN

8. ELES SON ENFERMOS, OU TEÑEN ADICCIÓNS

9. A CULPA TÉÑENA OS CELOS
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Ficha de Act ividade nº6 - FICHA A
O MALTRATO E A SOCIEDADE

Analiza o seguinte texto:

Fonte: Faro de Vigo, versión dixital, do luns 12 de febreiro do 2007
CONSTERNACIÓN EN TOMIÑO
Un matrimonio “normal”
Carmen y Eduardo Vieira nunca dieron motivos a sus vecinos que permitieran presagiar la tragedia.

U.F. / VIGO

El ultramarinos de la plaza de Figueiró era ayer un hervidero de gente. Los vecinos de Eduardo Vieira y María del 
Carmen los definen como un matrimonio “normal” que se separó y que nunca dieron motivos que permitieran pre-
sagiar la tragedia.

De él destacan que era muy trabajador. “Salía de casa a las 7 de la mañana y no volvía hasta la noche”, explican. Ese 
pudo ser uno de los puntos de fricción entre el matrimonio. “Ella comentó muchas veces que su marido no le hacía 
caso, que prefería trabajar y nunca salían, ni la llevaba a cenar”, explican quienes eran sus vecinos.

Coinciden en que jamás se oyeron discusiones entre ellos y aseveran que Eduardo no era agresivo. “Mi madre es 
mayor y siempre se ofrecía por si teníamos que llevarla al médico. También ella”, explica otra mujer.

Cuando María del Carmen se fue de casa el pasado mes de julio, las cosas cambiaron. “Al poco tiempo nos comentó 
que había sido amenazada por él”, apostillan. Afirman que, al parecer, María del Carmen acudió al Centro de Informa-
ción á Muller de A Guarda, de carácter municipal y el único que opera en el Baixo Miño.

“Dejaba al niño con su suegra y se iba a consultar su caso. Allí la asesoraron. La abuela se quedaba con el niño, 
pero no sabía a donde iba la nuera”, aseguran.
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Ficha de Act ividade nº6 - FICHA B
O MALTRATO E A SOCIEDADE

Analiza o seguinte texto:

Fonte: Faro de Vigo, versión dixital, do luns 12 de febreiro do 2007
ISABEL FONTÁN - TESTIGO DEL ACUCHILLAMIENTO EN TUI
“Vi como le clavaba varias veces el cuchillo en el abdomen”
Esta joven trató de sacar del coche a la vítima pero no pudo al tenerla agarrada el agresor. “Sentí miedo porque me vio. 

Cuando supe que se había quitado la vida respiré”.

Eva González / TUI 

Isabel Fontán Sías, de 21 años de edad y vecina de Rebordáns (Tui) es la persona que acudió primero a la llamada de 
auxilio de Carmen R. P. la vítima del acuchillamiento que se produjo en la Avenida de Portugal, sobre las 21.00 horas 
del pasado sábado. Intentó sacar a la vítima del coche mientras veía como el agresor “le presionaba el abdomen con 
un cuchillo grande, como de carnicero”. Al ver que no podía frenar la agresión, salió a la carretera y con los brazos 
en cruz paró a los coches, pidiendo auxilio. Y pararon. La actuación de esta joven ha sido providencial para impedir 
que Eduardo Vieira Laranxeira acabase con la vida de su vítima.
- ¿Recuerda cómo empezó todo? 
- Iba hacia Tomiño con mi coche, pero paré en la Avenida de Portugal para hablar con una amiga. De repente escuché 
unos gritos: “¡socorro, socorro, auxilio, que me están asesinando!!!”. Salí corriendo y fui hacia el coche cercano 
donde pensé que una pareja estaba discutiendo. Yo no los conocía de nada. Ella estaba sentada en el asiento del 
conductor y él en el de acompañante.
- ¿Qué ocurrió después?
- Todo pasó muy rápido. Vi como el hombre tenía en las manos un cuchillo de hoja muy grande y ancha, como de car-
nicero, mientras ella estaba inclinada. Entonces fui por la parte del conductor y tiré de la chica intentando sacarla del 
coche, pero no podía porque el hombre la tenía agarrada por la chaqueta. Entonces él me amenazó con el cuchillo.
- ¿Usted siguió allí, a pesar de eso?
-Sí. Sólo sé que yo no podía quedarme de brazos cruzados cuando estaba viendo como él le presionaba el abdomen 
varias veces con aquel gran cuchillo. Además le decía “tú no vas a estar con F. (un nombre de varón). Si no estás 
conmigo, no estarás con nadie”.
- ¿La vítima perdió el conocimiento? 
- No. también gritaba, hasta que perdió las fuerzas para hacerlo. Como vi que no podía hacer nada para frenar al 
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agresor, me planté en el medio de la carretera para parar los coches y pedir auxilio para impedir que la matase. 
Los conductores 
tenían dos opciones: parar o atropellarme. Y pararon. Se agrupó entonces mucha gente.
-¿Qué pasó entonces?
-La gente comenzó a gritarle “¡qué haces, loco!” y él optó por largarse. La chica salió del coche y se cayó al suelo, 
junto al paso cebra. Yo corrí a su lado y la sujeté. Entonces un chico y una chica le presionaron en la zona de las 
heridas para detener la hemorragia. Ella siguió consciente y pidió un móvil para llamar a F., que al parecer es su 
novio. Después llegaron la Guardia Civil, la Policía Local, la ambulancia.....
- ¿Qué sintió usted después?
-Mucho miedo, pensando que el agresor me había visto la cara, y también mi coche, por lo que era posible que 
viniese a por mí. Cuando supe que se había quitado la vida respiré. Aún así sólo dormí dos horas antes de ir a mi 
trabajo, en la cafetería de El Pilar. Quiero ir a ver a la chica al hospital en cuanto pueda. Nunca viví una situación de 
malos tratos y me quedó la sensación de impotencia al no poder evitar, a pesar de todo, que la acuchillasen de esa 
forma. Creo que lo que me ha pasado son cosas del destino.

Ficha de Act ividade nº�
O AMOR ROMÁNTICO

Le atentamente as seguintes afirmacións. Pensas que son certas?, pensas que seguen vixentes?

 1.SE NON SINTO CELOS NA MIÑA RELACIÓN DE PARELLA, É QUE NON AMO DE VERDADE A ESA PERSOA. E Ó CONTRARIO, SENTIR 
CELOS, É PROBA IRREFUTABLE DE QUE ESTOU NAMORADA.

2.SE ME QUERES SABERÁS O QUE ME PASA CANDO ESTOU ENFADADO SEN TER QUE PREGUNTALO.

3.SE O NOSO AMOR É VERDADEIRO, O SEXO ENTRE NÓS SERÁ SEMPRE MARABILLOSO. EU SEREI A MELLOR AMANTE QUE 
XAMAIS TIVECHES.

4.O AMOR TODO O PODE, SE NOS QUEREMOS DE VERDADE NADA PODE SAÍR MAL.

5.SE ESTAS NAMORADA, NON CHE PODE GUSTAR NIN TE PODES SENTIR ATRAÍDA POR OUTRA/S PERSOA/S. SE CHE ESTÁ A 
SUCEDER É QUE NON ME QUERES DE VERDADE.
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O texto que a continuación expoñemos é unha canción, de éxito recoñecido, da cantante Amaral. 
Que idea reflicten as estrofas?

“Sin ti no soy nada / Una gota de lluvia mojando mi cara / Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo / 
Solía pensar que el amor no es real, / Una ilusión que siempre se acaba / Sin ti no soy nada, / Sin ti niña mala, / Sin 
tí niña triste / Que abraza su almohada / Tirada en la cama, / Mirando la tele y no viendo nada / Amar por amar y 
romper a llorar / En lo más cierto y profundo del alma, / Sin ti no soy nada, / Los días que pasan, / Las luces del alba, 
/ Mi alma, mi cuerpo, mi voz no sirven de nada / Porque yo sin ti no soy nada / Sin ti no soy nada, / Sin ti no soy 
nada, / Me siento tan rara, / Las noches de juerga se vuelven amargas / Me río sin ganas con una sonrisa pintada 
en la cara / Soy solo un actor que olvidó su guión / Al fin y al cabo son solo palabras que non dicen nada / Los días 
que pasan, / Las luces del alba, / Mi alma, mi cuerpo, mi voz no sirven de nada / Que no daría yo por tener tu mirada 
/ Por ser como siempre los dos / Mientras todo cambia / Porque yo sin ti no soy nada / Sin ti no soy nada, / Sin ti 

no soy nada”.

Ficha de Act ividade nº9 - FICHA A
ESCOITANDO Á MULLER VÍTIMA

Analiza o seguinte texto:

“Si no estás conmigo no estás con nadie”, dijo el vecino de Tomiño al apuñalar a su ex mujer
El hombre, que se suicidó horas después en su casa, será enterrado hoy, mientras la vítima se recupera en el Hospital 

Meixoeiro.

U. F./E.G. / VIGO/Tomiño 

“Si no estás conmigo, no estás con nadie”, exclamaba Eduardo Vieira Laranxeira, de 38 años, mientras acuchillaba, 
al menos tres veces, a su ex mujer María del Carmen R.P., de 34, en el interior de un vehículo en el casco urbano de 
Tui. La vítima se recupera en el Hospital Meixoeiro de Vigo de las puñaladas que recibió en el abdomen con un gran 
cuchillo de cocina, aunque ninguna le afectó los órganos vitales y no se teme por su vida. 

Consciente y acompañada en todo momento por sus padres, fue intervenida de madrugada y ayer esperaba en 
reanimación pasar a planta. Su estado es “reservado”, según fuentes sanitarias que declinaron ofrecer más datos 
dado que el caso se lleva en el Juzgado de Tui.
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La mujer salvó la vida gracias a los gritos de auxilio, que llevaron al lugar a numeroso vecinos. Ella misma avisó que 
había sido su ex marido. El homicida frustrado debió creer que la había matado, huyó del lugar y se quitó la vida 
en la casa de Figueiró (Tomiño) en la que residía solo desde que su mujer le abandonó el pasado verano. Su cuerpo 
sin vida fue hallado ahorcado en el desván de la vivienda por la Guardia Civil que le buscaba mediante un amplio 
dispositivo desde que a las 9 de la noche agredió a su ex mujer.

Eduardo, como todos los días desde que se separó, comió el sábado en casa de sus padres. Con él estaba el único 
hijo que tuvo con María del Carmen, de 6 años, con quien solía pasar los fines de semana. Explicó a sus padres que 
iba a cenar en Marín con unos amigos y de paso vería una lancha que les interesaba, motivo por el que el niño se 
quedó a dormir con los abuelos. “Le preguntaron si quería quedarse y él dijo que sí muy contento, es un niño muy 
espabilado”, aseguraban ayer allegados a la familia del fallecido.

Ni su familia ni sus amigos se explican qué pudo ocurrir después. “No sabemos si lo tenía todo preparado o surgió, 
aunque para llevar consigo el cuchillo algo debía barruntar”, explican. Lo cierto es que Eduardo y María del Carmen tenían 
previsto firmar esta misma semana los papeles de la separación y él iba a marcharse a trabajar a Holanda. “Era un buen 
soldador y el otro día nos comentó que se marchaba porque le había salido un trabajo en Holanda”, explican.

María del Carmen se había casado con Eduardo un mes de febrero de hace nueve años. Hace pocos meses ella se 
operó de la obesidad mórbida que padecía y sus conocidos aseguran que ya ha bajado más de 30 kilos.
Tras la separación de su marido el pasado verano, ella se trasladó con su hijo de 6 años a un piso que era propiedad del 
matrimonio en la avenida de Portugal en Tui. A él regresaba el sábado por la noche, tras hacer la compra en un supermerca-
do, cuando su ex marido se metió en el coche que ella conducía, se sentó en el asiento del copiloto y la acuchilló.

Varios vecinos del inmueble acudieron en su ayuda y fueron quienes taponaron sus heridas.

Fue detenido por amenazas y tenía orden de alejamiento

Aunque sus vecinos aseguran que el matrimonio formado por Eduardo y María del Carmen no era conflictivo de 
puertas afuera y que nunca supieron, hasta su separación, que hubiera existido alguna amenaza, lo cierto es que 
la Guardia Civil hacía un control de la pareja, según transcendió ayer.

Ella se marchó de casa en julio, y poco después le denunció. El pasado mes de octubre el hombre fue detenido 
por supuestas amenazas de agresión. También a finales de año se dictó una orden de alejamiento que le impedía 
acercarse y comunicarse con María del Carmen. Ante esta situación, se inició un control especial por parte de las 
fuerzas de seguridad.

Fichas de Act ividades 
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Los problemas entre el matrimonio se agudizaron, y coinciden en el tiempo con la mejoría experimentada por la 
mujer tras su operación de obesidad mórbida. El hecho de que ella tuviera una nueva relación, como creía Eduardo, 
le llevó a intentar matarla en plena calle.

“Se le cruzaron los cables, no era mal chico”, dice el párroco

El párroco de Figueiró, José Luis Portela, reconoce que la parroquia está consternada con este suceso. Ayer prestó 
consuelo a la madre del homicida frustrado, a quien conoce desde hace tiempo pues se trata de una familia asen-
tada hace años. “Eduardo no era mal chico. Se le cruzaron los cables. Era un trabajador empedernido, pero hoy en 
día faltan fundamentos, hemos dado la espalda a Dios y ante las adversidades...”, explica.

“Su madre pasó la noche rezando para que no le pasase nada a su nuera. Decía que él, si quería quitarse la vida, 
pudo hacerlo sin hacerle daño a ella”, dice el sacerdote. El funeral será esta tarde a las 17.30 horas en el tanatorio 
de Guillarei.

Ficha de Act ividade nº9 - FICHA B
ESCOITANDO Á MULLER VÍTIMA

Analiza o seguinte texto:

Fonte: Faro de Vigo, versión dixital, do luns 12 de febreiro do 2007
María Del Carmen Rodríguez Pazo, mujer acuchillada por su ex marido en Tui, que se recupera en el Hospi-
tal do Meixoeiro: “Entró en mi coche y sacó un cuchillo enorme: ¡No sé ni cómo estoy viva!”
“Durante mis ocho años de matrimonio aguanté lo inaguantable. Al año de casarnos intentó ahorcarme y llegué a irme de 

casa, pero después lo perdoné”.

Marta Fontán / VIGO  

María del Carmen despierta poco a poco de una pesadilla. Esta mujer de 34 años, que el pasado fin de semana fue 
acuchillada por su ex marido en Tui, se recupera en el Hospital do Meixoeiro de las graves heridas sufridas. Tum-
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bada en la cama, su rostro no sólo refleja el dolor de las lesiones físicas. Sus ojos se llenan de lágrimas cuando 
recuerda el miedo y la impotencia que sintió durante un matrimonio de ocho años plagado de malos tratos. 
La separación no fue la solución: las amenazas y las agresiones siguieron acechándola. “Tenía claro que iba 
a venir a por mí. Ya lo intentó otras veces y él mismo me lo decía: `o eres mía otra vez, o te mato”, relata a 
FARO. Su ex marido se suicidó tras la agresión. Y ahora esta mujer, que recibió tres puñaladas en el abdo-
men, sólo tiene un deseo, para ella y para su “peque” de 6 años: “Quiero vivir feliz, ¿ya me toca, no?”.
- La agresión del pasado sábado no fue una sorpresa...
- Lo que ocurrió lo pensé muchas veces. Son muchos años los que lo llevo denunciando. Yo a todo el mundo 
le decía que me iba a matar. Desde que me separé, en julio del año pasado, ya lo intentó unas tres veces.
- ¿Cómo fue su matrimonio?
- Cuando me casé iba a cumplir 26 años. Ya siendo novios me agredió una vez, pero estaba tan enamorado 
que se lo pasé. ¿Y el matrimonio? Fueron ocho años de mi vida aguantando lo inaguantable. Al año de ca-
sarme intentó ahorcarme. Entonces lo denuncié y llegué a irme de casa, pero me pidió perdón y volví con él. 
Recuerdo que en esa primera denuncia, a excepción de mi familia y amigos cercanos, no encontré apoyo de 
nadie. Ni en el juzgado ni en ningún sitio. Al contrario, parecía como si yo fuese la culpable. Por eso no lo volví 
a denunciar en todo el matrimonio.
- Pero el maltratamento era continuo...
-Sí. Y siempre igual: me pegaba o me insultaba, y a los diez minutos me pedía perdón y se echaba a llorar. 
Recuerdo que por su trabajo él se iba a las seis de la mañana y volvía a las ocho de la tarde. Y el miedo se 
apoderaba de mí cuando él llegaba de trabajar: sabía que por cualquier cosa, por un calcetín en el pasillo o 
porque no tenía la cena a su hora, iba a haber follón. Y no sólo era el maltratamento físico, sino también el 
psicológico: me decía que no valía para nada, y eso te lo acabas creyendo. No me cuidaba, no me arreglaba... 
Y él no me permitía nada: no tenía acceso al dinero, no podía quedar con una amiga, me llegó a cortar el 
teléfono. Era muy celoso. Y yo cedía porque estaba enamorada. Hasta el verano de 2006, cuando me separé, 
siempre tuve la esperanza de que cambiaría, bien por nuestro hijo o bien por mí.
- ¿Cuándo se planteó la separación?
- Recuerdo que en 2004 él se fue embarcado y me dejó sola. Y fíjate, con todo, yo aún le suplicaba que no se 
fuese, tenía miedo a la soledad. Pero ante esa situación, me di ánimos. Me dije: a trabajar y a cuidar de mi 
hijo. Y me di cuenta de que había vida fuera de las cuatro paredes de mi casa. En esa época también me metí 
en el centro de ayuda a mujeres maltratadas, sin que él se enterase, claro, y eso me abrió los ojos. Yo tenía 
un dinero ahorrado y me decidí a cumplir un sueño, sacar el carné de autobuses y de ambulancia. Cuando él 
regresó le conté que lo había conseguido y él me dio una paliza.
- ¿Es en esa época cuando decide romper la relación?
- De repente me dije: se acabó. Me había dado cuenta de que podía tirar para adelante sola, que no me hacía 
falta para nada. Y sobre todo pensé en mi hijo, que no se merecía ver cosas tan fuertes. No era vida para mí 

Fichas de Act ividades 
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ni para mi peque.
- ¿Cómo fue su vida tras la separación?
- Ya de casados me repetía: `Eres mía y si me dejas te mato; y si te vas con otro, te mato a ti, a él y al niño´. 
Y al mes de separarme fui a A Coruña a casa de una amiga y me siguió e intentó atacarme con un cuchillo. En 
el juicio admitió que iba a matarme. Y le pusieron una orden de alejamiento, pero no valía de nada. Me seguía, 
me llamaba al móvil...
- ¿Qué recuerda de la agresión del pasado sábado?
- Yo bajé a la calle para ir al supermercado y me subí al coche. Él se montó detrás de mí y sacó de una bolsa 
de plástico un cuchillo enorme. ¡No sé ni cómo estoy viva! Quise agarrarlo, pero no tenía fuerzas. Y le empecé 
a decir lo que le decía siempre para intentar que me soltara: que le quería, que volvería con él, que no me 
matase por el niño... Parecía que se ablandaba y de repente noté que una chica tiraba de mí. Después ya no 
me acuerdo de mucho: se fue, yo me levanté y me caí de rodillas en la carretera.
- Tras su experiencia, ¿qué recomendaría a otras vítimas de malos tratos?
- ¡Que denuncien! Y a la primera bofetada que se larguen, que no aguanten nada. Yo debo decir que todo lo 
hice yo sola. Desde que me separé no vi ni una ayuda: yo me tuve que buscar el trabajo, la vivienda... Nos 
tienen que ayudar más, que somos muchas.

Ficha de Act ividade nº10
ANALIZANDO A ESCOITA

Pensa nas entrevistas que mantiveches con mulleres vítimas de maltrato e responde as cuestións 
que veñen a continuación e que teñen as seguintes puntuacións:

      A = se o fas sempre ou case sempre.
      B = algunhas veces.
      C = nunca ou case que nunca.

Ten en conta que este é un material para túa reflexión persoal e non terás que expoñelo diante do 
grupo, se non é o teu desexo.
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1. Atendes a outras persoas ou cuestións, de xeito presencial ou telefónico 
mentres mantés a entrevista?

2. Deixas de escoitar cando a muller di algo co que non estás de acordo?
   
3. Mentalmente criticas as expresións ou formas que utiliza a muller?
 
4. Procuras aprender algo do que che está a dicir?

5. Miras a muller á cara?
 
6. Anímala a seguir falando?

7. Fas un resumo das ideas principais do que che está a relatar?

8. Tendes a adiviñar o que che vai dicir ou como rematará o seu relato?

9. Resulta difícil recordar o que che dixo na última entrevista?
  
10. Xulgas a muller polo que che está a falar? 

11. Esfórzaste por comprender as expresións que utiliza?

12. Pides que che aclare o que está relatando?

13. Es quen de recordar os xestos e/ou expresións da muller?

A       B       C

A       B       C

A       B       C

A       B       C

A       B       C

A       B       C

A       B       C

A       B       C

A       B       C

A       B       C

A       B       C

A       B       C

A       B       C
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14. Rematas algunhas frases antes de que as diga a muller?

15. Atendes de xeito selectivo desconectando do que non che interesa? 

16. Amosas xestos de interese cara á mensaxe que che está a transmitir? 

17. Observas as ideas centrais e non os aspectos triviais da muller? 

18. Poste nerviosa ou tratas de marchar de se prolongar a entrevista máis 
do desexado?    

19. Estas a pensar noutras cousas mentres aínda está a falar?

20. Pensas en que vas contestar mentres está a falar?

21. As demais persoas pensan que ti sabes escoitar?

22. Procuras que a muller se sinta cómoda?

23. Concéntraste máis no significado do que che está a relatar que no aspec-
to persoal dela?        

A       B       C

A       B       C

A       B       C

A       B       C

A       B       C

A       B       C

A       B       C

A       B       C

A       B       C

A       B       C
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