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cemento, e con el queremos achegarvos as claves máis 
relevantes á hora de traballar a prevención das violencias 
machistas co alumnado. esta ferramenta consta dunha 
colección de dez pezas de banda deseñada para que o alum-
nado se achegue a esta problemática e reflexione a través 
de situacións da súa vida cotiá. as pezas van acompañadas 
de exposicións teóricas dos conceptos de maior interese, 
así como dos resultados máis relevantes do estudo. 
 

Recibe un cordial saúdo, 

Marta Lois GonzáLez
Concelleira de Igualdade,

Desenvolvemento Económico e Turismo
concello de santiago de compostela

PresentaCiÓn

Desde a concellería de igualdade, Desenvolvemento 
Económico e Turismo elaboramos un proxecto de in-
vestigación que se enmarca na liña de actuacións en-
camiñadas á sensibilización e prevención das violen-
cias machistas no concello de santiago de compostela. 

Por este motivo, e no marco do observatorio munici-
pal de Igualdade de Xénero, realizamos un estudo pio-
neiro  sobre as violencias machistas na adolescencia 
temperá. ao longo do curso escolar de 2018 aplicamos 
un cuestionario en aula ao alumnado de 3º da eso (244 
rapazas e 249 rapaces) en todos os centros de ensino 
secundario do concello: ies arcebispo Xelmirez i, ies 
Plurilingüe Rosalía de castro, ies eduardo Pondal, ies 
arcebispo Xelmirez ii, ies antonio Fraguas, ies a Pon-
tepedriña, ies lamas de abade e ies de sar. Paralela-
mente extraemos información a través de tres grupos 
de discusión: un de rapazas, un de rapaces e outro mixto.  

O obxectivo deste traballo foi obter información directa 
do alumnado sobre as súas ideas en relación ao amor e ao 
funcionamento das relacións de parella. así como a ava-
liación do grao de coñecemento que teñen das violencias 
machistas no contexto de parella. Deste xeito, a Conce-
llaría marca liñas para establecer prioridades á hora de 
deseñar futuros programas e políticas públicas de preven-
ción e sensibilización arredor das violencias machistas. 

Hoxe, a través desta publicación, presentámosvos os prin-
cipais resultados acadados nesta investigación. este do-
cumento forma parte dunha estratexia que poñemos en 
marcha co motivo de lograr a democratización do coñe-
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Hora Do MÓBiL
ControL na PareLLa e as novas teCnoLoxías

O emprego cotián das novas tecnoloxías da información é unha realida-
de cada vez máis estendida, precisamente, as e os adolescentes atópanse 
entre as persoas que son “nativas dixitais”. 

a maioría de rapazas e rapaces empregan internet diariamente como 
canle de comunicación. as opcións son diversas, tanto nas canles empre-
gadas coma no contido compartido. Na rede virtual é posible compartir 
textos, sons, vídeos ou imaxes, a través de plataformas como Instagram, 
snatchap, twitter, Whatsapp... De feito, un de cada catro rapaces ou ra-
pazas dedican a esta cuestión máis de tres horas diarias. 

Por iso resulta de interese analizar en que medida as ferramentas comu-
nicativas dixitais poden ter impacto nas relacións de parella entre a po-
boación adolescente.  

Que oPinan as raPazas e os raPaCes?

Chégase á conclusión de que certas prácticas, como preguntar “por que 
lle deches a gústame a algo ou alguén” (rapaza, 14 anos), ou non deixar 
“subir fotos, por exemplo, en biquini ou así” (rapaza, 14 anos), “é una for-
ma de control” (rapaza, 14 anos). Porén, considérase que as redes non son 
malas en si mesmas, senón unha ferramenta que pode empregarse para 
facer mal ou darlle bo uso, mais existe unha idea bastante compartida: 
“non habería tanto control se non existisen as redes sociais: Instagram, 
Whatsapp, Facebook...” (rapaza, 14 anos). 

comic1
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xa está Ben!
iLLaMento Da MuLLer na PareLLa

Habitualmente a violencia de xénero no contexto da parella identifíca-
se co maltrato físico, pero existen outras formas de violencia que teñen 
consecuencias igualmente nocivas para a vida das mulleres e rapazas. 

Entre outras formas de violencia psicolóxica, reparamos no illamento, 
que supón a ruptura da rede afectiva da muller co obxectivo de crear de-
pendencia e exercer control ao mesmo tempo que se impide a busca de 
apoio e de axuda. O que se pretende, finalmente, é aumentar o dominio e 
o poder do agresor, limitando a capacidade de acción das mulleres. 

Que oPinan as raPazas e os raPaCes?

Preguntámoslle ao alumnado en que medida perciben como violento o feito 
de que no marco da parella o home intente forxar unha unión tan forte en-
tre eles até o punto de que a muller se enfronte a outras persoas da súa rede 
afectiva. os resultados das rapazas foron diferentes aos dos rapaces. case a 
metade dos rapaces non identifica o illamento como unha situación violen-
ta. sen embargo, máis das tres cuartas partes da mostra feminina apunta a 
esta situación como un contexto de violencia machista ou de xénero. 

% de rapazas e de rapaces que identifican o illamento como violencia

comic2
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e CoMo FaGo
sexisMo BenévoLo

O sexismo interiorizase nunha tripla dimensión. En relación aos roles, a 
través de ideas sobre comportamentos asociados tradicionalmente coa 
identidade feminina e coa masculina; en relación a trazos ou atributos 
que se consideran; e, finalmente, en relación propios de cada un dos se-
xos á adxudicación e á lexitimidade da autoridade do varón, que supón 
a crenza nun ideal de dominio masculino que ofrece protección sobre 
unha parella que considera da súa propiedade. Neste estudo establécese 
unha diferenza entre o sexismo benévolo e o sexismo hostil. 

O sexismo hostil, remite a condutas ou actitudes discriminatorias basea-
das na suposta inferioridade feminina, mentres que o sexismo benévolo 
fai referencia a condutas ou actitudes de discriminación que se presen-
tan de forma sutil, encuberta e mesmo afectuosa. 

Que oPinan as raPazas e os raPaCes?

no cuestionario utilizado neste estudo presentamos unha batería de 
enunciados sexistas. O obxectivo era valorar o seu nivel de asimilación 
ou rexeitamento. Unha vez analizados os datos, observamos que os rapa-
ces admiten en maior grao que as rapazas as afirmacións baseadas nos 
nesgos de xénero. Pero se atendemos ao ton dos enunciados sexistas –be-
névolo ou hostil–, tanto as rapazas como os rapaces admiten en maior 
medida os argumentos benévolos.  

Sexismo hostil e benévolo (1: <interiorización do sexismo: >6)

comic3
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aBrinDo a Mente
ConstruCiÓn Do xénero

O proceso de socialización diferenciada en base ao sexo conforma identi-
dades marcadas por unha asimetría de poder. o modelo escollido para os 
rapaces contribúe á súa autoafirmación, na medida en que na súa apren-
dizaxe se integran valores como a liberdade, a acción e o dominio; pola 
contra, as rapazas responden a unha proposta que as modela como de-
pendentes, fráxiles, pasivas e submisas.

Neste proceso de aprendizaxe cómpre sinalar o labor que desenvolven os 
axentes de socialización –familia, escola, grupo de iguais, etc.– e a súa in-
fluencia no proceso de construción da personalidade, pois as expectativas 
e os valores que se proxectan nunhas e noutros son diferentes. O problema 
radica en que esta diferenza remata por ser o cimento dunha desigualdade 
máis fonda que nos acompaña ao longo da vida, influíndo nos distintos vín-
culos que imos establecendo, nomeadamente no caso das relacións íntimas. 

Que oPinan as raPazas e os raPaCes?

No marco do estudo, os rapaces mostran un grao de interiorización do sexis-
mo máis elevado que as rapazas, o cal supón unha maior interiorización dos 
estereotipos de xénero. Os resultados reflicten o elevado nivel de interiori-
zación daquelas afirmacións que fan referencia a características asignadas 
á muller que teñen que ver cos coidados, coa sensibilidade, coa compaixón, 
coa capacidade de perdoar ou de sufrir no marco das relacións afectivas.

Sexismo hostil e benévolo referido a estereotipos de xénero 
(1: <interiorización do sexismo: >6)

comic4



12 13

PÓDeLLe Pasar a CaLQuera
Causas Da vioLenCia MaCHista

os patróns socioculturais que se desenvolven no cotián favorecen un sis-
tema desigual que está na etioloxía mesma das violencias machistas, que 
funcionan como mecanismo de control para garantir os límites trazados 
polo sistema patriarcal.

Na adolescencia emerxen as primeiras relacións íntimas, comézase a 
pensar na parella e a experimentar co amor e coa sexualidade. De aí que 
sexa fundamental analizar os modelos e referentes a partir dos cales se 
configuran as primeiras vivencias persoais, afondando na identificación 
de paradigmas de amor non saudables e afastados do bo trato. 

Que oPinan as raPazas e os raPaCes?

As rapazas e os rapaces que participaron neste estudo amosan dificul-
tades á hora de identificar a principal causa da violencia de xénero. As 
súas respostas concordan, en boa medida, coa reprodución de certos mi-
tos que poñen o acento en trazos persoais do agresor e que, dunha forma, 
máis ou menos explícita, rebaixan a súa responsabilidade nos feitos. En 
numerosas ocasións confúndense agravantes e factores individuais coa 
causa da violencia en si mesma, que non é outra que o machismo e as 
ideas sexistas interiorizadas, tales como: trastornos mentais, consumo 
de alcol ou drogas ou perda de nervios. 

Identificación da principal causa de violencia de xénero

comic5
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aLGo Máis
CousiFiCaCiÓn Da MuLLer

Os estereotipos de xénero tamén teñen lugar nos corpos, que se presen-
tan como profundamente masculinizados ou feminizados, a través dun 
proceso de acomodación ás expectativas sociais. Desde o nacemento, ten 
lugar todo un ritual de transformación do aspecto físico para axeitalo ás 
ideas que se consideran propias de cada sexo. 

no caso das mulleres e rapazas, o seu corpo acaba por converterse nun 
dos elementos esenciais da situación que ocupan no mundo, e debe re-
flectir a súa feminidade e, xa que logo, presentarse como dócil, fráxil, 
fermoso, inseguro, sensual... 

Que oPinan as raPazas e os raPaCes?

As rapazas e os rapaces son quen de identificar a tendencia social a pre-
sentar ás mulleres como obxectos de desexo sexual, cousificando a súa 
humanidade. nesta liña, destacan o papel dos medios de comunicación 
na presentación de modelos sexistas e tradicionais de masculinidade e 
feminidade: “no caso das mulleres sempre buscan unha muller guapa 
que poida atraer audiencia; sen embargo, no caso dun home búscano 
pero dálles igual se é vello, se é feo ou o que sexa” (rapaz, 14 anos).

Do mesmo xeito, reflexionan sobre os patróns de beleza e imaxe que se-
guen transmitíndose hoxe en día, moito máis esixentes e estritos no caso 
das mulleres e rapazas: “como que ten moita máis repercusión o físico 
dunha muller que dun home no papel que xoga na sociedade”. É unha 
cuestión que consideran preocupante, sobre todo se temos en conta como 
estas expectativas inflúen na autoestima das rapazas desde novas.

comic6
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ata aQuí
CaMBio De PersonaLiDaDe

socialmente circulan ideas sobre como funciona o amor e as parellas na-
moradas, o problema é que este ideario está cheo de mitos, máis ou me-
nos compartidos, que reproducen prácticas de desigualdade. estas cren-
zas dificultan as relacións sas, e poden empregarse para xustificar certos 
comportamentos violentos.

Un dos mitos románticos máis estendidos refire a crenza de que o amor 
pode con todo o que leva a pensar: que as persoas cambian por amor; que 
o amor é suficiente para superar calquera obstáculo que xorda na rela-
ción; que o que acontece nas primeiras fases da relación, por grave que 
sexa, é algo propio do proceso de adaptación, unha forma de rodaxe en 
parella; que o amor é compatible con ferir e facer dano, e finalmente, que 
o amor “verdadeiro” perdoa todo. 

Que oPinan as raPazas e os raPaCes?

no cuestionario utilizado neste estudo avaliamos o nivel de interiori-
zación dos mitos do amor romántico. nesta ocasión poñemos o foco no 
mito que estuda en que nivel as rapazas e os rapaces perciben o amor 
como un proceso que pode levar á despersonalización, é dicir, en que me-
dida as relacións poden influír e xerar mudanzas relevantes na propia 
identidade e personalidade. Os resultados acadados reflicten un nivel de 
rexeitamento feminino moi elevado, pero no caso dos rapaces, o grao de 
defensa é considerablemente máis elevado. 

% de rapazas e de rapaces que están de acordo con...

comic7



18 19

a ti Que CHe Gusta
vioLenCia sexuaL

A violencia sexual implica coaccións ou ameazas para levar a cabo cer-
tas prácticas sexuais, que poden estar acompañadas ou non do uso da 
forza física. A Organización Mundial da Saúde (OMS) define a violencia 
sexual como “todo acto sexual, a tentativa de consumar un acto sexual, os 
comentarios ou insinuacións sexuais non desexados, ou as accións para 
comercializar ou empregar de calquera outro modo a sexualidade dunha 
persoa mediante coacción [...]”. 

A violencia sexual no marco da parella adoita permanecer invisibilizada 
pola culpa ou a vergoña, e mesmo en ocasións, a sexualidade segue en-
tendéndose como parte do “débito conxugal”, e realizar certas prácticas, 
aínda que non sexan escollidas, semella unha mostra de amor. Na ado-
lescencia, as rapazas e rapaces teñen as súas primeiras experiencias se-
xuais; de aí a importancia de ofrecer referentes saudables e igualitarios. 

Que oPinan as raPazas e os raPaCes?

No estudo avaliamos en que medida as rapazas e os rapaces identifican 
situacións de violencia sexual no contexto da parella. Por unha banda, pre-
sentamos unha escena de relacións sexuais forzosas, e por outra, outra 
onde se ameaza con buscar outras mulleres no caso de que ela non acceda 
a manter relacións sexuais. Cando botamos man dos resultados, compro-
bamos que a grande maioría das rapazas e dos rapaces opinan que o feito 
de manter relacións sexuais forzosas é unha situación moito ou bastante 
violenta. ademais, malia esta ampla maioría, un de cada dez rapaces non 
ten tan clara esta percepción, sen dúbida un dato preocupante. igualmen-
te, no caso do escenario onde a muller recibe ameazas, o nivel de identifi-
cación é bastante menor no caso dos rapaces que no das rapazas.

% de rapazas e de rapaces que pensan que é violento...

comic8
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GaMe over
CiCLo Da vioLenCia

as condutas violentas van anulando e sometendo, de forma progresiva, a 
vontade das mulleres e rapazas, ata o punto de que estas quedan atrapa-
das nunha espiral de violencia. 

O ciclo da violencia serve para reflectir o proceso de dominación asociado 
á violencia de xénero na parella. Tamén mostra como, de forma gradual, as 
rapazas van accedendo a peticións que, en nome do amor, lles esixen unha 
perda de liberdade, e mesmo implican mudanzas na propia identidade e 
na maneira de presentárense ante o  mundo ou gozar do seu tempo libre. 

Que oPinan as raPazas e os raPaCes?

nesta ocasión formulámoslle ao alumnado a pregunta de se a violencia se 
reproduce nas primeiras etapas das relacións afectivas, e comprobamos 
que máis da metade acertan na resposta desta cuestión. aínda así, cómpre 
salientar as diferenzas por sexo: unha gran parte das rapazas identifica a 
probabilidade de reprodución da violencia nas primeiras etapas da rela-
ción, pero no caso dos rapaces a porcentaxe supera apenas a metade.

Porén colle destacar que as rapazas que afirman estar namoradas son máis 
conscientes das etapas evolutivas da violencia; é dicir, asumen en maior 
medida que as manifestacións da violencia poden aparecer nas primeiras 
fases da relación de parella.

% de rapazas e de rapaces que pensan que a violencia aparece dende mozos...

comic9
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o noso é Para seMPre
o aMor roMántiCo

convencionalmente, a idea de amor que circula na sociedade, aínda sim-
bolicamente, implica unha fusión total entre os membros da parella, ata 
o punto de establecer unha continuidade entre o outro e o eu, sen saber 
onde comeza e remata cada un. 

Un dos mitos máis amplamente compartidos garda relación coa crenza 
de que existe un amor verdadeiro predestinado, coma se fose a única op-
ción posible. Esta idea implica aceptar que só hai un amor, de xeito que se 
se deixa pasar non volverá aparecer. 

Que oPinan as raPazas e os raPaCes?

nesta ocasión o mito presentado avalía en que grao os/as adolescentes 
pensan que o amor “verdadeiro” soamente aparece unha vez na vida, é di-
cir, en que medida confían na predestinación do amor. os datos mostran 
que a maioría rexeita esta crenza. Deste xeito, aínda que unha porcentaxe 
relevante cre na existencia da media laranxa, boa parte da mostra cre que 
non se encontra só unha vez na vida. Este dato é positivo, xa que deixa ver 
que unha gran parte das/os adolescentes non lexitiman a necesidade de 
sufrir para non perder ese amor que se considera verdadeiro e único.  

% de rapazas e de rapaces que pensan que...
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co apoio do Concello de santiago de Compostela e o observatorio de 
igualdade de xénero.

o observatorio Municipal de igualdade de xénero é un instrumento 
impulsado dende a concellaría de igualdade, Desenvolvemento econó-
mico e Turismo do Concello de Santiago de Compostela. Este proxecto 
nace cun dobre propósito: por unha parte, visibilizar e analizar as fendas 
de xénero que atravesan as diferentes esferas das nosas vidas; e por ou-
tra, crear e deseñar ferramentas que permitan transversalizar o enfoque 
de xénero nas políticas municipais. A súa posta en práctica mostra o ca-
rácter multidimensional da desigualdade de xénero, pois evidencia que é 
unha problemática estrutural que abrangue diferentes dimensións.

O Observatorio Municipal de Igualdade de Xénero traballa sobre unha 
liña de investigación, na que encaixa o estudo sobre as violencias ma-
chistas na adolescencia temperá. 

Para máis información sobre o observatorio municipal de igualdade de 
Xénero (http://tm.santiagodecompostela.gal/gl/observatorio)

ies que participaron no estudo sobre as violencias machistas na adoles-
cencia temperá:

ies arcebispo Xelmírez i
ies Plurilingüe Rosalía de castro
ies eduardo Pondal
ies arcebispo Xelmírez ii

ies antonio Fraguas
ies a Pontepedriña
ies lamas de abade
ies de sar

https://www.deviantart.com/yupiyeyo/gallery/
http://tm.santiagodecompostela.gal/es/observatorio
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