
BASTA DE 

VIOLENCIA 

CONTRA AS 

MULLERES



Qué é a violencia contra á muller?

 É un acto que produce calquera tipo de

dano físico, psicolóxico ou emocional 

polo simple feito de

ser muller.
 A violencia contra as mulleres 

Inclúe o menosprezo,

a discriminación e alcanza o punto mais grave 
coa a agresión física, sexual ou o

asasinato.



Tipos de violencia contra a muller

Violencia económica

Violencia laboral

Violencia institucional

Violencia psicolóxica

Violencia física

Violencia sexual

Violencia simbólica



Violencia económica

 Privar á muller de medios 

económicos para vivir de forma 

independendiente…

 Sabías que…

ata 1975 as mulleres en España non podían abrir 

unha conta sen o permiso do seu home, pai ou 

titor ? Polo tanto non podían firmar un contrato, ter 

unha casa en propiedade ou rexentar un negocio.



Violencia laboral

 Diferente salario para homes e mulleres 

en postos idénticos, diferentes normas 

no vestuario.

Despidos ou non contratación 

por posibles embarazos. 

 Sabías que…

Un eurodiputado proclamou no Parlamento Europeo 

que as mulleres debían gañar menos porque son 

menos intelixentes? E foi no ano 2017



Vou ser pai . Reacción no traballo



Vou ser nai. Reacción no traballo.

Escolle o teu fillo

ou o teu traballo!



Eles cómodos.  Elas de tacóns e  saia



Violencia institucional

.

Aquela na que funcionarios o autoridades dificultan, 

retrasan ou impiden o acceso á vida pública, a participación 

política ou incluso a posibilidade de que as persoas exerzan

os seus dereitos.

Moitas mulleres foron excluidas dos libros de Historia. 

Nunca existiron.

Mulleres loitadoras, guerreiras, defensoras dos 

dereitos propios e alleos, inventoras… Non saen nos 

libros, nin nos plans de educación. Transformaron o mundo e 

foron olvidadas.  Ao longo da historia houbo moitísimas que 

unha sociedade machista intentou borralas da historia.



Algúns exemplos...

ADA LOVELACE

1815-1952

Pionera da 

programación 

informática nunha

época na que non 

existía nin a mais

remota 

imaxinación de 

ninguén o que era 

un ordenador.



ROSALIND FRANKLIN

1920-1958 

A enfermedade e o 

machismo  privarona do 

Premio Nobel de 

Medicina que foi concedido a 

científicos masculinos en 1962. 

Foi unha das grandes pioneiras

no estudo dos  raios X e os 

seus descubrimentos

resultaron trascendentais para 

descifrar a estructura dunha

molécula de ADN. 

O seus descubrimentos

supuxeron unha evidencia 

fundamental para o estudo da 

bioloxía, a xenética e a 

medicina aplicada.



CLARA CAMPOAMOR

1888-1972

Foi escritora, 

política e 

abogada 

española que 

loitou polos 

dereitos da 

muller. En 

España, as 

mulleres puideron

votar por primera 

vez en 1933 

grazas a ela.



HEDY LAMARR 

1914-2000

Lamarr, actriz e inventora, 

ideou un sistema secreto de 

comunicacions inalámbricas para 

guiar aos torpedos por 

radiofrecuencia e combatir aos

navíos nazis na Segunda Guerra 

Mundial. O que dou paso ao wifi, 

tal e como hoxe o coñecemos.



Hedy Lamarr



Os exemplos son 

interminables. Tedes 

na biblioteca moitos 

libros sobre mulleres 

silenciadas na 

historia



Violencia psicolóxica

 Prodúcese na casa, na parella e

na familia.

Pode manifestarse como 

acoso, humillación,manipulación ou

illamento.

De aí chégase a a outros tipos 

de violencia,como a física ou a sexual. 



Caladiña

estás máis

guapa!



NON VALES 

NADA



NON ME GUSTA QUE VISTAS ASÍ



Violencia física

 Calquera acción que provoca dano ou 

sufrimiento físico e afecte á integridade 

da persoa:

feridas, queimaduras e ata un empuxón 

intencionado.          

A forma máis grave é o

asasinato.











Violencia sexual

 A violencia sexual é calquera tipo

de acoso, 

de explotación, 

de abuso,

de intimidación







Matrimonio 

INFANTIL



Matrimonio 

INFANTIL



Violencia simbólica e 

“cosificación”

Recolle:

 estereotipos, mensaxes, valores 

ou signos que transmiten e 

favorecen o feito de que

se repitan relacións

baseadas na desigualdade.



MULLER AO 

VOLANTE 

PERIGO 

CONSTANTE



A chica tamén é un 

trofeo?





Compórtate 

como 

unha

señorita.



Disfraces: os nenos SUPERHEROES as nenas PRINCESAS, FADAS 



NAI = THERMOMIX???







As 

loiras

son 

tontas.



Shakira

CI 140

SUPERDOTADA



JODIE FOSTER

C.I 132

SUPERDOTADA



SHARON STONE

CI 132

MEMBRO DO GRUPO MENSA

SOCIEDADE NA QUE O ÚNICO 

REQUISITO É TER UN ALTO C.I.

SUPERDOTADA



LISA 

KUDROW

CI 154

SUPERDOTADA





Día Internacional

CONTRA A VIOLENCIA 

MACHISTA 25N
As irmáns Mirabal, coñecidas

como as Mirabal ou as Bolboretas

foron tres irmáns dominicanas 

(Patria, Minerva y María Teresa 

Mirabal) que se opuxeron á dictadura.  

As tres foron asasinadas o 25 de 

novembro de 1960. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patria_Mirabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Minerva_Mirabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Teresa_Mirabal
https://es.wikipedia.org/wiki/1960


En la selva del Alto Paraná, las mariposas más lindas se 
salvan exhibiéndose.

Despligan sus alas negras, alegradas a pinceladas rojas o 
amarillas, y de flor en flor aletean sin la menor preocupación.

Al cabo de miles y miles de años de experiencia, sus 
enemigos han aprendido que esas mariposas contienen veneno. 

Las arañas, las avispas, las lagartijas, las moscas y los 
murciélagos miran de lejos, a prudente distancia.

El 25 de noviembre de 1960, tres militantes contra la 
dictadura del generalísimo Trujillo fueron apaleadas y arrojadas a 
un abismo en la República Dominicana. Eran las hermanas Mirabal. 

Eran las más lindas, las llamaban mariposas.
En su memoria, en memoria de su belleza incomible, hoy 

es el Día mundial contra la violencia doméstica
O sea: contra la violencia de los trujillitos que ejercen la 

dictadura dentro de cada casa

Eduardo Galeano



Que tipo de 

mulleres

sufren

maltrato 

machista?



POBRES



R

I

C

A

S



Con poucos

estudos



UNIVERSITARIAS



NOVAS



ANCIÁS, DE MEDIANA IDADE



NENAS



CALQUERA 

MULLER PODE 

SER VICTIMA DE 

MALOS TRATOS 

MACHISTAS.



COMO  UNHA  SOCIEDADE

PODE CHEGAR  AO  EXTREMO  DE  

QUE  TANTAS  MULLERES SEXAN  

VICTIMAS DE VIOLENCIA 

MACHISTA???

COMO PODE SER QUE 

MULLERES TAN 

DIFERENTES PODAN 

SUFRIR MALTRATO MACHISTA???

Vouvos contar unha historia.



Hai non moito
tempo que nun
cercano país 
naceron dous
adorables bebés…



Neno ou nena?



Ainda

non 

sabes 

si era 

neno

ou

nena?



Está claro… o rosa é a cor das nenas. Non si? 



Nosos bebés medraban apresa.

Cando cumpriron dous anos recibiron fermosos

agasallos



Todo preparado para ir á 

gardería. Sabedes xa si son 

neno ou nena? Por que?

Mandilón

Mochila 

Fiambreira

para a 

merenda



E POR FIN CHEGARON AO COLE DE 

MAIORES.

ALÍ FIXERON MOITOS AMIGUIÑOS E 

AMIGUIÑAS COS QUE XOGABA NO PATIO, 

NOS RECUNCHOS…

E SEMPRE QUE CELEBRABAN OS SEUS 

ANIVERSARIOS RECIBIAN FERMOSOS 

XOGUETES QUE AS MAMÁS DOS 

COMPAÑEIROS E COMPAÑEIRAS ESCOLLÍAN 

CON TODO O CARIÑO.



Segues

sin saber 

si é neno

ou nena?

AOS 4

ANOS

AOS 5
AOS 7

AOS 9



Xa non hai

dubida, verdade?

Que feito

provocou o 

cambio?

AOS  5 ANOS

AOS 7

AOS 9-10-11 ANOS



Na escola aprenderon moitas cousas: a ler,a 

escribir, os números, os ríos, a debuxar e sobre todo 

que os nenos e as nenas son iguais e teñen os mesmos 

dereitos.

Non tiñan problema por vestir de rosa e xogaban 

xuntos ao fútbol no recreo. 

Estaban en contra do machismo porque esa é una 

idea que di que as mulleres son inferiores aos homes e 

ben sabían que non é certo.

Todos somos iguais.

Tampouco eran feministas porque pensaban que 

feminismo era machismo ao revés, é dicir que as 

mulleres son superiores aos homes e ben sabían que 

iso non e certo.

Todos somos iguais.



Sen apenas decatarse, e tendo sempre en 

conta que todos somos iguais (homes e 

mulleres) a súas  mentalidades cambiaron. 

Cambios imperceptibles que lles encheron a 

cabeza de ideas machistas.

Quen foron os culpables?

O cine. A publicidade. As cancións. Os 

tópicos. As leis. A lingua.

En definitiva…

A SOCIEDADE fai que os nenos e as nenas 

vaiamos separándonos e asumindo que temos 

roles diferentes.



Imos analizar tres películas 

que todos e todas coñecemos

ben.

Películas, por certo, cunha

música e imaxes preciosas.



 Ariel

 Namorada do Príncipe.

 Renuncia á súa cola.

 Renuncia á súa voz.

 Renuncia á súa familia.

 Renuncia aos seus 
amigos.

 Renuncia a súa patria.

 Por que tanto sacrificio?

 Por amor?

 O príncipe tamén estaba 
namorado pero non tivo 
que renunciar a nada.

A Sereiña



Brancaneves.

Odiada  por ser máis guapa.

O soldado que debía asesinala, 

perdóalle a vida por ser guapa.

Escapa e refuxiase na casa de 7 

ananos que non saben limpar, nin 

cociñar, nin lavar a roupa.

Convertese na criada  pero é feliz e 

pasa o día cantando.

A madrastra descubrea e 

envenenaa.

Blancanieves queda “aparentemente 

morta”. Os ananos metena nunha 

furna de cristal.

O príncipe pasa. Vea.  Namora 

(dunha morta!) e dalle un bico.

Brancaneves resucita. Namora do 

príncipe e casa con el eternamente 

agradecida por salvala. FIN



Cenicienta

O pai casa cunha muller fea e mala que ten 

dúas fillas mais feas e mais malas ca ela.

O pai morre e deixalle todo a Cenicienta.

A madrastra e as fillas convirtena na súa 

escrava (traballa e traballa sen soldo)

A fada madriña acordase dela cando quere ir 

ao baile (ben pudo axudala antes)

O príncipe namorase e casan.

Cenicienta, tan boa perdoalle todo o mal que 

lle fixeron a madrastra e as fillas. FIN



Que nos transmiten todas esas pelis?

Chicas.

 Guapas

 Sensibles.

 Delicadas.

 Dependentes dun home.

 Cursis.

 Cariñosas.

 Vivir encerradas na casa.

 Cuidar de todos.

Chicos.

- Fortes.

- Agresivos.

- Valentes.

- Protexer á súa muller.

- Independientes.

- Arriscados.

- Seguros de si mesmos.



Unha vez que a nosa mente ten asimilado que  temos diferentes roles. 

Que as nenas valen para unhas cousas e os nenos para outras, a violencia 

machista entra no noso día a día de forma tan sutil que non nos damos conta.

Este proceso faise reversible coa educación. Cuestionándonos moitas

cousas que dabamos por razonables e lóxicas. Cousas aparentemente 

inocentes, pero que non o son.

Moitas persoas pensan que o feminismo é o machismo ao revés, 

cando non é certo. 

O feminismo é igualdade.

Se vemos normal:

-que unha rapaza, por ir vestida de minifalda ou con escote, ten 

posibilidades de que a molesten pola noite.

-que para insultarnos nomeen a nosa nai “fillo de _ _ _ _.

-que un héroe sexa un personaxe que nos salva de catástrofes e unha

heroína unha droga que mata. 

-que sexan as mulleres as que renuncien ao traballo para cuidar dos fillos

ou de familiares dependientes.

-que a plabra ·”feminista” sexa considerada algo malo, incluso un insulto

Se vemos normal moitas cousas deste tipo, estamos apoiando, sin 

querer, a violencia contra as mulleres.



Mais temos esperanza no futuro. En vós



A Fórmula 1 prescinde das azafatas polas presións dos 

patrocinadores

«O costumbre é contrario a ás actuais normas sociais», di a 

empresa.

As traballadoras do 

Corte Inglés xa podenen

levar pantalón no 

traballo.

As mulleres tiveron un papel activo na arte 

rupestre

Un estudo multidisciplinar de universidades españolas 

e británicas ofrece evidenzas de que estas 

representacións artísticas non  foron só obra de 

homes. El País 28-09-2020

Estas coleccións son moi coñecidas e 

non faltan en ningún colexio



AS MULLERES TOMAN O ESPAZO

Non é a primeira vez que unha muller vai ao espazo, pero as 

astronautas da NASA Jessica Meir y Christina Koch 

levaron a cabo a primera camiñata espacial integrada 

ao completo por mulleres. Cando comenzou o proxecto, 

decatáronse de que a NASA non estaba preparada para un 

proxecto así. Só tiñan un traxe espacial para mulleres!!!!



AS MULLERES LIDERAN AS INSTITUCIÓNS DA UNIÓN EUROPEA

A Comisión Europea e o Banco Central Europeo son lideradas por dúas 

mulleres tras 60 anos da súa historia con sólo líderes masculinos.  As protagonistas 

son Ursula von der Leyen de Alemania que lidera a Comisión Europea; e Christine 

Lagarde de Francia que  preside o Banco Central Europeo.

Algo impensable hai tan só uns anos.



NOVA NORMA INTERNACIONAL DE TRABALLO PARA 

LOITAR CONTRA A VIOLENCIA E O  ACOSO LABORAL

A Conferencia Internacional. Recoñece así as  prácticas que sofren 

millóns de mulleres no mundo como unha violación dos dereitos 

humanos e unha ameaza para a igualdade de oportunidades.





Espero que no futuro este sexa o voso lema. 

Igualdade.


