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A violencia contra as mulleres segue a estar presente en todas as rexións do mundo, 
así como a afectar mulleres de todo tipo, de distintos niveis económicos ou educativos. 
A violencia de xénero supón un atentado contra a dignidade e a integridade psicolóxica, 
moral e física das mulleres, representa a máxima manifestación da desigualdade entre 
mulleres e homes e continúa a ser, aínda hoxe, a principal causa de morte violenta 
entre as mulleres. Segundo os datos da Delegación do Goberno para a Violencia de 
Xénero, desde 2003, un total de 1004 mulleres foron asasinadas polas súas parellas ou 
ex-parellas, e neste ano 2019, con data do 22 de xullo xa se contabilizaron 34 mulleres 
vítimas que deixaron 28 orfas/os menores de 18 anos. Resulta preocupante sinalar que 
o 80% das vítimas deste ano non puxera ningunha denuncia previa1. Doutra parte, un 
informe do ano 2014 da Axencia dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea (Eu-
ropean Union Agency for Fundamental Rights, FRA) sinala que un 33 % das mulleres 
europeas, é dicir, un terzo, sufriu violencia machista2. Isto pon en evidencia a mag-
nitude do problema que enfronta a nosa sociedade, hoxe chamada do coñecemento, 
da dixitalización e das novas tecnoloxías, mais cun importante atraso nesta materia.

Pódese comprobar como as violencias contra as mulleres son hoxe unha preocupación 
para todos os países membros da Unión Europea (UE), entre cuxos obxectivos estraté-
xicos se encontra a súa erradicación, xa que existe unanimidade en conceptualas como 
unha violación dos dereitos humanos. No entanto, as súas actuacións son moi diversas. 
Debido a isto, xunto que ademais de que a violencia de xénero segue a ser pouco de-
nunciada, as denuncias non se rexistran de maneira sistemática, os datos dispoñibles 
non son facilmente comparables entre os países que conforman a UE. Ora ben, para 
conseguir cambios nesta dinámica é de vital importancia obtermos unha información 
precisa sobre o problema, pois cómpre formar e informar as mulleres e nenas ‒todas 
vítimas potenciais polo feito de ser mulleres‒ sobre como identificar e previr as distin-
tas formas que adopta a violencia de xénero, así como a actuar antes elas, e, asemade, 
desenvolver respostas legais e políticas eficientes e efectivas para combatelas. 

Este monográfico do Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade 
da Coruña persegue analizar, cun enfoque científico e multidisciplinar, as diferentes 

1 Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero. 2019. «Principales datos sobre violencia de género. 
Diciembre 2018». https://bit.ly/2m1qGoQ (Acceso en xullo de 2019).
2 Axencia dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea. 2014. Violence against women: an EU-wide 
survey. Main results. Luxemburgo: Oficina de Publicacións da Unión Europea. https://bit.ly/2Tfz4Qm 
(Acceso en xullo de 2019).



14

formas de violencia contra as mulleres, así como as diversas medidas legais que existen 
en canto a medidas de protección, seguridade ou prevención. Para isto, tomamos como 
referencia a definición do termo «violencia de xénero» feita pola Organización das 
Nacións Unidas (ONU) en 19933, como «todo acto de violencia baseado na pertenza 
ao sexo feminino que teña ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico, 
sexual ou psicolóxico para a muller, así como as ameazas de tales actos, a coacción ou 
a privación arbitraria da liberdade, tanto se se producen na vida pública como na vida 
privada». Ademais, como corresponde a unha universidade pública, temos a obriga 
de trasladar este coñecemento á sociedade en xeral, e ás mulleres en particular, para 
contribuír activamente á erradicación de calquera forma de violencia contra elas.

Formulámonos ao comezo dúas importantes cuestións ao redor da violencia de xénero: 
por unha banda, por que?; e, pola outra, que facemos para erradicala? A estas preguntas 
irán dando resposta as autoras dos diferentes artigos que conforman o volume. Para 
contestar a primeira, haberá que entrar a valorar cales son as circunstancias que rodean 
a violencia de xénero, que talvez non son outras que as relacións de poder desiguais 
entre homes e mulleres, e a discriminación e a desigualdade aparelladas, ao longo da 
historia da humanidade. No tocante á segunda, cumprirá expor que fan nesta materia 
tanto os os gobernos como a sociedade para protexer as mulleres.

Tal e como sinala o Pacto de Estado contra a violencia de xénero asinado en decem-
bro de 2017 polos distintos grupos parlamentarios, as comunidades autónomas e as 
entidades locais representadas na Federación Española de Municipios e Provincias4, 
en España, arestora, estamos nun momento crucial para construír unha sociedade 
libre de violencia contra as mulleres. É certo que no noso país se atinxiron resultados 
positivos ao longo dos últimos anos, pero a pesar dos avances legais ‒de carácter na-
cional e internacional‒ as mulleres continúan a ser controladas, ameazadas, agredidas 
e asasinadas. Isto, alén de repuntaren outras formas de violencia de xénero ao compás 
dos cambios producidos pola globalización, como a trata de mulleres e de menores 
con fins de explotación sexual ou os ventres de alugamento; e mesmo apareceren en 
España formas de violencia vinculadas ao que a ONU definiu como prácticas tradicio-

3 Oficina do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Dereitos Humanos. 1993. Resolución da 
Asemblea Xeral 48/104, do 20 de decembro de 1993. Declaración sobre a eliminación da violencia contra 
a muller. A/RES/48/104. https://bit.ly/29jaLbD (Acceso en xullo de 2019).
4 O actual Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade conta cunha páxina web que con-
tén toda a información de interese sobre o devandito pacto: https://bit.ly/2NzmSa3.

Asunción López Arranz e Ana Jesús López Díaz
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nais nocivas, entre outras a ablación do clítoris5, que deben achar tamén unha resposta 
adecuada na nosa lexislación.

Precisamente co Pacto de Estado contra a violencia de xénero preténdese impulsar 
accións de carácter transversal que fomenten a igualdade entre as mulleres e os homes 
na totalidade dos espazos da política local; o acceso da muller á vida social e á toma 
de decisións, así como a integracións nos seus procesos; a sensibilización, prevención 
e intervención en materia de violencia de xénero; e a colaboración e o intercambio 
de boas prácticas entre os gobernos locais, nacionais e internacionais en materia de 
igualdade de xénero, entre outras finalidades. De feito, non podemos deixar de notar 
que este número monográfico do Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da 
Universidade da Coruña se encadra nas accións realizadas ao abeiro do Convenio de 
colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia e a Universidade da Coruña para o desenvol-
vemento de medidas do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, sen o cal a súa 
publicación non sería posible. 

Con este traballo cada unha das persoas participantes quixo poñer o seu grao de area 
na análise da violencia de xénero baixo as ópticas diferentes ‒económica, psicolóxica, 
xurídica, deportiva, do traballo marítimo, sanitaria e sempre humanística‒ en que cada 
unha delas é unha importante e excelente investigadora. De igual forma, coidamos que 
este monográfico pon de manifesto tamén a preocupación da Universidade da Coruña 
pola loita contra a violencia de xénero, un camiño en que aínda queda traxecto por 
facer, mais que sen dúbida daremos percorrido.

5 Véxase ao respecto, por exemplo: Oficina do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Dereitos Hu-
manos. s. d. «Prácticas nocivas, especialmente el matrimonio forzoso y la mutilación genital femenina». 
https://bit.ly/2PwLkvx (Acceso en xullo de 2019).

Limiar
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Resumo

Está amplamente documentado que as especiais condicións de vida a bordo dos buques, xunto 
co feito de que son minoría no sector marítimo, favorecen que as mulleres estean máis expostas 
a enfrontar e sufrir situacións de discriminación laboral e acoso sexual, con graves secuelas na 
súa saúde física e emocional. Así mesmo, o acoso e a intimidación teñen tamén efectos negativos 
sobre a organización do traballo a bordo, xa que o estrés, a falta de motivación e o absentismo 
‒coa redución da produtividade ligada‒ poden comprometer a cohesión do factor humano a 
bordo e o traballo en equipo; e sobre a compañía, pola deterioración das condicións de traballo 
e as súas potenciais consecuencias organizacionais, económicas e legais.

Ao longo deste artigo examinaremos os motivos que dificultan a inserción laboral das mulleres 
mariñas nos postos de mando e describiremos as situacións de discriminación e acoso que poden 
experimentar a bordo. Tamén detallaremos algunhas das medidas que poden axudar a mellorar 
a traxectoria profesional das mulleres a bordo, así como a reducir os posibles casos de violencia 
de xénero nos buques.

Palabras chave: violencia, acoso, traballadoras/es do mar, buque.

Abstract

It is widely documented that special living conditions aboard ships, together with the fact that 
they are a minority in the maritime sector, make it easier for women to be more exposed to and 
face discrimination and harassment, with serious consequences to their physical and emotional 
health. Also, harassment and intimidation also have negative effects on the organization of 
work on board, as stress, lack of motivation, and absenteeism ‒with reduced productivity‒ can 
compromise human factor cohesion on board and teamwork; and on the company due to the 
deterioration of the working conditions and their potential organizational, economic and legal 
consequences.
Throughout this article, we will look at the reasons that make it difficult for women seafarers to 
get a job in command posts and describe the situations of discrimination and harassment they may 
experience on board. We will also detail some of the measures that can help improve the career 
path of women on board, as well as reduce potential cases of gender-based violence on ships.

Keywords: Violence, Harassment, Seafarers, Ship.

Rosa-Mary de la Campa
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1. Introdución

O sector marítimo pode considerarse, sen dúbida, como fortemente masculinizado. 
As limitacións nas oportunidades de acceso das mulleres aos estudos marítimos e as 
súas dificultades de inserción no mercado laboral marítimo, en que están claramente 
infrarrepresentadas, reflíctense nos resultados de diversos estudos. De igual maneira, 
foi amplamente documentado que as especiais condicións de vida a bordo, xunto co 
feito de que son minoría neste sector, favorecen que as mulleres estean máis expostas 
a enfrontar e sufrir situacións de discriminación laboral e acoso sexual (Vicente 2014). 
Malia que moitas compañías navieiras con experiencia no emprego de mulleres son moi 
positivas en canto ao seu desempeño laboral neste campo, moitas outras non parece 
que desenvolvesen políticas nin normativas específicas con respecto ao emprego e as 
condicións de traballo das mulleres (Business Times 2003).

Ao longo deste artigo examinaremos os motivos que dificultan a inserción laboral das 
mulleres mariñas nos postos de mando e describiremos as situacións de discriminación 
e acoso que poden experimentar a bordo. Tamén detallaremos algunhas das medidas 
que poden axudar a mellorar a traxectoria profesional das mulleres a bordo, así como 
a reducir os posibles casos de violencia de xénero nos buques.

2. Definicións xerais

Como sinalan Margarita Poblete e Sandra Valenzuela (2005), a violencia laboral é 
toda acción exercida no ámbito do traballo que manifesta un abuso do poder por parte 
do/a empregador/a, do persoal xerárquico, de quen realice a función de mando, dunha 
terceira persoa vinculada directa ou indirectamente con el ou de quen teña influencias 
de calquera tipo sobre a superioridade. Xa que logo, non estamos diante dun problema 
individual episódico, senón dun problema estrutural estratéxico enraizado en factores 
sociais, económicos, culturais e organizacionais. 

Así, conformarían a violencia laboral todas aquelas accións que atentan contra a 
dignidade e a integridade física, sexual, psicolóxica ou social das persoas, mediante 
ameazas, intimidación, malos tratos, persecución, menosprezos, insultos, bromas 
sarcásticas reiteradas, discriminación negativa, desvalorización da tarefa realizada, 
imposicións, inequidade salarial, traslados compulsivos, acoso moral e acoso sexual. 
No ámbito marítimo, a discriminación negativa, o acoso moral e o acoso sexual son os 

Violencia de xénero no transporte marítimo: as dificultades das mulleres ao mando
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tipos de violencia cara á muller de que se ten noticia de forma máis habitual (Interna-
tional Transport Workers Federation 2019). É por iso que dedicaremos este apartado a 
establecer unha definición clara destes conceptos, para logo tratar as particularidades 
destes tipos de violencia no traballo a bordo.

2.1. Discriminación laboral

Poderíase definir a discriminación laboral como unha diferente igualdade de oportuni-
dades para homes e mulleres no lugar de traballo que abrangue todas as condicións do 
emprego que afectan a ambos os sexos. Son situacións de discriminación as seguintes:

a) homes e mulleres non teñen idénticas oportunidades ao solicitar calquera tipo de 
emprego;
b) homes e mulleres non teñen o mesmo dereito ao emprego, á formación e ao ascenso 
profesional;
c) os métodos e as condicións de traballo non se adecúan a homes e mulleres;
d) non é posible conciliar as responsabilidades laborais e familiares;
e) homes e mulleres non teñen oportunidade de solicitar empregos de igual valor;
f) homes e mulleres non reciben o mesmo tratamento no seu posto de traballo;
g) homes e mulleres non reciben a mesma remuneración no desempeño de traballos 
idénticos.

2.2. Acoso sexual no traballo

Enténdese por acoso sexual todo comportamento de carácter sexual indesexado ou 
non solicitado que resulte ofensivo, embarazoso, intimidatorio ou humillante, e que 
poida afectar ao rendemento dunha empregada ou dun empregado, á súa saúde, á súa 
carreira ou á súa forma de vida (International Transport Workers Federation 2007, 
26). Atópanse dentro desta categoría os contactos físicos (desde palmadas, beliscos 
ou tocadelas a, por suposto, os casos máis extremos de agresión sexual e violación), 
as agresións verbais (como os comentarios indesexados, as miradas lascivas, as in-
sinuacións con connotacións sexuais, os chistes groseiros e os xestos obscenos) e as 
agresións visuais (tales como a presenza de carteis pornográficos ou o envío de cartas 
e correos electrónicos obscenos).
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2.3. Acoso moral no traballo

O acoso moral no traballo, coñecido no ámbito internacional como mobbing ou 
bullying, defínese na nota técnica preventiva n.º 476 do Instituto Nacional de Seguri-
dade e Hixiene no Traballo (Martín e Pérez 1998) como aquela situación en que unha 
persoa ‒ou en raras ocasións un grupo de persoas‒ exerce unha violencia psicolóxica 
extrema, de forma sistemática e recorrente, durante un tempo prolongado, sobre outra 
persoa ‒ou outras persoas‒ no lugar de traballo, coa finalidade de destruír as redes de 
comunicación e a reputación da vítima, perturbar o exercicio dos seus labores e lograr 
que finalmente esa persoa acabe por abandonar o lugar de traballo.

Trátase dun comportamento ofensivo, abusivo, intimidatorio, malicioso ou insultante 
persistente, que en moitas ocasións comporta sancións punitivas inxustas que fan 
sentirse á vítima trastornada, ameazada, humillada ou vulnerable, que minan a súa 
autoestima e que lle causan sufrimento e tensión. O acoso moral pode suceder, entre 
outras, das seguintes formas:

a) por un abuso de poder para controlar, influenciar ou afectar o traballo da vítima;
b) mediante comportamentos que poden humillar publicamente o/a traballador/a fronte 
aos seus compañeiros e as súas compañeiras;
c) mediante ameazas con relación ao emprego;
d) mediante o sometemento da vítima a un acoso non verbal, como a exposición de 
publicacións, pósteres ou outros materiais ofensivos.

3. Cando as mulleres son minoría: a situación das mulleres mariñas

Marta Ibáñez (2017) salienta como características propias das contornas de traballo 
dominadas por homes o tratarse de ocupacións que, estando prohibidas formalmente 
para as mulleres no pasado, son hoxe consideradas inapropiadas para elas segundo os 
estereotipos dominantes, por estar asociadas a características tales como a sucidade, 
o perigo, o esforzo, o mando ou a toma de decisións. Supoñen, para as mulleres que 
desexan entrar nelas, enfrontarse á norma social, polo que a súa representación é menor 
ao 15%, o que as converte nunha minoría. Ademais, o persoal masculino adoita tratalas 
como intrusas e premelas para que abandonen. 
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O traballo a bordo dos buques mercantes cumpre con todos estes requisitos: é un «mundo 
de homes». De feito, segundo un estudo publicado pola Organización Internacional 
do Traballo (Zhao, Belcher, Sampson, Thomas e Veiga 2003) só entre o 1 e o 2% do 
máis dun millón de mariños/as que traballan en todo o mundo son mulleres. Delas, ade-
mais, só o 7% ocupa postos de mando, fronte ao 42% dos homes mariños. A meirande 
parte, por tanto, atópase en postos de mariñeiría, preferentemente nos departamentos 
de hostalaría dos buques de pasaxe, isto é, son camareiras, limpadoras e persoal do 
servizo de cabina1. No entanto, o sector marítimo encárgase aproximadamente do 90% 
do transporte internacional de mercadorías, e a frota mundial mantivo un crecemento 
próximo ao 1% anual na última década, ao 3,3% con data do 1 de xaneiro de 2018, 
segundo os datos da Asociación de Navieiros Españois (2018), polo que a demanda 
laboral non deixa de aumentar neste campo. 

Así as cousas, tal e como indican o Baltic and International Maritime Council e a Inter-
national Shipping Federation (2015), un mellor recrutamento e unha mellor retención 
das mulleres a bordo terían cando menos dous beneficios de grande interese: axuda-
rían as institucións de formación marítima, actualmente ameazadas pola escaseza de 
estudantes; e poderían reducir o déficit de oficiais, que se estima duns 147 000 postos 
no ámbito internacional para o ano 2025. A este respecto cómpre termos en conta, de 
acordo con Araiz Basurko (2007), que a falta de mariños/as cualificados/as, amais de 
ter consecuencias negativas para a seguridade da navegación, comportará unha carencia 
gradual de persoal con coñecementos e experiencia capacitado para levar a cabo acti-
vidades transversais en terra relacionadas co ámbito marítimo (inspección de buques, 
vixilancia, xestión e organización do tráfico marítimo, salvamento, practicaxe etc.).

As mulleres representan, por tanto, unha forza de traballo subexplorada e desaproveitada 
que podería axudar a paliar esta falta de oficiais na frota mundial, unha opinión que 
comparten a Organización Marítima Internacional (OMI) e a Comisión Europea, que 
recomendan aos distintos estados realizar esforzos para promover e facilitar o acceso 
das mulleres á profesión marítima. En contraposición, o emprego das mulleres a bordo 
continúa a estar suxeito a un bo número de mitos e concepcións erróneas, entre as que 
se atopa, como xa notamos, unha idea equivocada do que é un traballo apropiado para 
elas, baseada unicamente no xénero. Como sostén Michelle Thomas (2003, 7), «such 
gendered stereotypes regarding appropriate work task and work placed were found 

1 Como pode apreciarse, estes datos reflicten claramente a segregación horizontal e vertical das mulleres 
no sector marítimo.
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to be held by some employers, based on ideas about natural differences between men 
and women».

Así, algúns empregadores sosteñen que a navegación é excesivamente difícil, e as 
condicións de emprego demasiado rigorosas, como para que o transporte marítimo 
represente unha saída laboral apropiada para unha muller. Outros empregadores afirman 
que as mulleres só poden traballar a bordo de certos tipos de buques e en determinados 
postos que non entren en conflito coa noción de feminidade; por exemplo, as tarefas na 
máquina son vistas como as menos adecuadas para as mulleres. Por último, algunhas 
actitudes negativas relaciónanse coa percepción do papel da muller na familia, en con-
creto coa crenza de que calquera carreira no sector marítimo é totalmente incompatible 
co matrimonio e a maternidade (Thomas 2004).

Na outra cara da moeda atopamos as opinións favorables dos empregadores que con-
tratan mulleres para o traballo a bordo, cuxas experiencias destacan a dedicación e 
a perseveranza das mulleres no desenvolvemento dos seus labores profesionais e os 
beneficios sociais que comporta a súa presenza entre a tripulación: «the presence of 
women on board could actively improve the morale and atmosphere on board, promoting 
a more normal environment for the crew to live and work within» (Thomas 2003, 29).

No tocante ás oportunidades de acceso das mulleres aos estudos marítimos, aínda que 
non existe ningunha razón intrínseca pola non poidan participar e beneficiarse do empre-
go na industria marítima (Tansey 2000), o feito é que moitas institucións de formación 
marítima repartidas por todo o mundo só admiten homes ou un número moi limitado 
de mulleres entre o seu estudantado (International Transport Workers Federation 2008). 
Afortunadamente este non é o caso de España, onde o acceso da muller aos estudos 
marítimos non está limitado en ningún aspecto. Outros países como a China e a India, 
cambiaron as súas políticas de recrutamento co fin de aumentar o número de alumnas 
(Zhao, Belcher, Sampson, Thomas e Veiga 2003). 

Doutra parte, unha vez matriculadas nos centros de formación, a maioría das mulleres 
fan estudos na área de náutica e só o 3% se decanta pola área de máquinas (International 
Transport Workers Federation 2008). Cómpre termos en conta aquí a relevancia que 
a experiencia a bordo ten para o exercicio de determinados postos en terra. A conse-
cuencia directa das restricións de acceso das mulleres aos estudos náuticos e as súas 
dificultades para atopar embarque é que moitas delas non adquirirán esa experiencia 
necesaria e perderán a oportunidade de traballar no negocio marítimo. Igualmente, a 
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falta de mulleres con experiencia a bordo que poidan ingresar nos centros de formación 
como profesoras perpetúa a carencia de modelos de referencia femininos neste sector 
(Popescu e Varsami 2010).

Cabe citarmos a este respecto un estudo que realizamos en 2009 (De la Campa, Bouza 
e Rodríguez 2010), en que puxemos en evidencia as desigualdades no acceso aos pos-
tos de mando dos homes e as mulleres que estudaron as especialidades de Máquinas 
Navais e Navegación Marítima na Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas da 
Universidade da Coruña (UDC). No caso do alumnado de Máquinas Navais, aínda que 
o 34% dos homes alcanza a titulación de xefe de máquinas, só o 18% das mulleres fai 
o mesmo. Canto ao alumnado de Navegación Marítima, o 69% dos homes consegue a 
titulación de capitán, mentres que só o 12% das mulleres chega a capitá. Xa que logo, 
as mulleres que acceden aos estudos marítimos terán que superar, na súa vida profe-
sional, unha serie de barreiras ligadas ao xénero que lles dificultan excesivamente o 
acceso aos postos de mando.

Segundo os datos ofrecidos polo Observatorio Ocupacional da UDC (Freire 2013), 
non son as competencias que homes e mulleres adquiren durante os seus estudos o que 
explica os desaxustes entre ambos os sexos nin na súa diferente inserción e permanencia 
no mercado laboral marítimo nin na súa diversa progresión na carreira profesional. En 
calquera caso, tal fenómeno supón un desperdicio de talento de dobre vertente: por 
unha banda, a económica, en canto que supón formar tituladas de grao superior ás cales 
non se lles garante a posibilidade de acceso ao mercado laboral; e, pola outra, a relativa 
á proxección profesional en si destas tituladas, ás cales as dificultades de acceso lles 
impiden gañar a experiencia profesional que as capacite para ocupar posteriormente 
postos de dirección e xestión en terra no máis alto nivel dentro do sector marítimo (De 
la Campa, Bouza, Louro e García Sánchez 2013).

De por parte, cómpre notarmos que a investigación sobre a situación sociolaboral das 
mulleres deste colectivo é notablemente escasa, sexa no ámbito internacional ou nacio-
nal. No primeiro, podemos salientar os estudos de Minghua Zhao, Phillip Belcher, Helen 
Sampson, Michele Thomas e Javier Veiga (2003); Michelle Thomas (2004), Christine 
Chin (2008), Momoko Kitada (2009, 2010) e Jean-François Bigot (2010). A medio 
camiño entre ambos, a recompilación de traballos realizada por Olga Fotinopoulou 
(2010) trata diversos aspectos laborais e de seguridade social das mulleres no sector 
marítimo en España e Francia. E xa no ámbito nacional, podemos citar estudos como 
os nosos (De la Campa, Bouza e Rodríguez 2013, 2010, 2009a, 2009b). centrados na 
discriminación de xénero e o acoso sexual e moral no traballo principalmente.
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De igual forma, existen poucas investigacións sobre as motivacións das mulleres que 
acceden aos estudos náuticos, as condicións de acceso aos devanditos estudos, as ex-
periencias das mulleres como alumnas no seo dun colectivo de estudantes fortemente 
masculinizado ou as súas expectativas de futuro no campo laboral. Entre as exiguas 
publicacións neste sentido cómpre destacarmos a de Jane Brickman (2008) sobre a 
formación das mulleres mariñas nos Estados Unidos; os traballos de Itsaso Ibáñez 
e Esperanza Díaz (2010), e Itsaso Ibáñez, Esperanza Díaz e Luis Fernández (2012), 
sobre o acceso das mulleres aos estudos náuticos no País Vasco; e a nosa publicación 
sobre as experiencias das mulleres nos estudos náuticos da UDC (De la Campa, Bouza 
e Rodríguez 2009b).

4. Características do traballo a bordo

O buque como lugar de traballo posúe unhas características definidas e moi especiais 
que o distinguen de forma clara de calquera outro lugar de traballo. É unha plataforma 
móbil e autopropulsada, que xera a súa propia enerxía de funcionamento; que trans-
porta grandes cantidades de substancias que poden ser altamente tóxicas, explosivas, 
corrosivas ou daniñas para a saúde dalgún outro modo; e que ademais, serve de lugar 
de habilitación e descanso para as persoas traballadoras que nel operan. Así pois, os/
as mariños/as atópanse sometidos/as diariamente, na súa vida laboral e persoal, ao mo-
vemento propio do buque e ao producido polas condicións meteorolóxicas, aos ruídos 
procedentes das máquinas, vibracións, fontes de calor ou frío, condicións antinaturais 
de iluminación, e unha calidade do aire conseguida de forma artificial.

Así mesmo, o buque ten un labor netamente comercial. O seu propósito fundamental é 
transportar a maior cantidade de mercadorías no menor tempo e co menor custo posibles, 
co obxecto de resultar altamente competitivo no mercado do transporte marítimo, ser 
eficiente e xerar beneficios. 

Ao mesmo tempo, o buque é, tal e como sinalamos Encarnación Gil e nós propias 
noutro traballo (De la Campa e Gil 2014), ante todo, un sistema de persoas xestionado 
e tripulado por homes e mulleres con necesidades e expectativas laborais e sociais 
reais, que teñen que traballar e convivir con persoas doutras nacionalidades, culturas, 
linguas e relixións nun espazo confinado, durante longos períodos de tempo, lonxe das 
súas familias e amizades, sometidos/as ás presións laborais impostas polas compañías 
navieiras. Os curtos períodos de estadía en porto, a minoración e asemade a alta ro-
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tación das tripulacións, a proliferación de tripulacións multiculturais e multilingües, 
a ríxida xerarquía do traballo a bordo, a mobilidade laboral e o illamento case total a 
respecto de familiares e amigos/as son características comúns do traballo no transpor-
te marítimo que teñen, de forma xeral, un impacto negativo na vida social a bordo, e 
que dificultan particularmente a inserción laboral das mulleres neste ámbito (Thomas 
2006; Guo e Liang 2012).

A organización laboral nos buques baséase nunha distribución xerárquica de tarefas 
e responsabilidades que traspasa o plano laboral para determinar tamén as relacións 
sociais a bordo, algo a que coadxuva a propia distribución dos espazos comúns e pri-
vados destinados ao lecer e ao descanso (Kahveci, Lane e Sampson 2001; Acejo 2009, 
2012). Así, de forma xeral, os camarotes e espazos comúns dos e das oficiais ocupan 
as cubertas superiores da habilitación, mentres que os camarotes e espazos comúns do 
persoal subalterno ocupan as cubertas inferiores. 

Esta separación dos espazos segundo os niveis de responsabilidade dificulta a in-
teracción física e social entre tripulantes de distinto rango, hoxe ademais suxeita a 
dúas condicións típicas do comercio marítimo actual: a redución das tripulacións e 
a formación de tripulacións multilingües e multiculturais. Canto ás implicacións dos 
problemas lingüísticos na vida social, unha comunicación doada cos demais membros 
da tripulación é unha necesidade para os/as mariños/as, equiparable a ter un lugar de 
descanso e unha comida adecuados (Rodríguez-Martos 2000). De feito, a Organiza-
ción Marítima Internacional (2000) recoñece a comunicación a bordo como un dos 
factores presentes na contorna dun buque que poden contribuír a un comportamento 
psicolóxico desfavorable.

Desgraciadamente, o lado social das relacións a bordo é un asunto adoito descoida-
do polas institucións e organizacións relacionadas coa saúde e a seguridade, malia 
resultar crítico no mantemento dunha moral alta por parte dos/as traballadores/as 
do mar, factor que se relaciona coa seguridade da operación dos buques (Kahveci e 
Sampson 2001).

A formación de tripulacións multiculturais, doutra banda, non é un fenómeno novo, 
senón unha práctica habitual adoptada pola compañías navieiras co fin de reducir os 
custos de operación dos seus buques (Kahveci, Lane e Sampson 2001; Progoulaki 
e Roe 2011), mais que arestora ten lugar en tal grao que un dos moitos obstáculos 
que as/os mariñas/os do século XXI deben afrontar é a necesidade de xestionaren as 
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diferenzas culturais a bordo (Benton 2005). Isto implica non só entender e aceptar as 
diferenzas culturais máis evidentes, relativas aos costumes relixiosos, de vestido ou 
de alimentación, senón tamén comprender certos valores culturais que teñen grande 
influencia no comportamento dos individuos (Oleneva 2010).

No tocante á minoración das tripulacións, resulta claro que aumenta as horas de tra-
ballo, de xeito que as/os tripulantes que non se atopen de garda ou ocupadas/os en 
tarefas transversais estarán a durmir. Desta forma, as relacións sociais son escasas e 
as actividades grupais imposibles. Cómpre sumarmos a isto a tendencia á continua 
rotación de tripulantes, que impide que se establezan e manteñan relacións de amizade 
a bordo. Dado que as relacións sociais son importantes para a saúde emocional e física, 
estas prácticas de recrutamento levan ao illamento social dos/as mariños/as e a altos 
niveis de tensións, que mesmo foron asociados ao alto nivel de suicidios nos buques 
(Thomas 2003).

De igual forma, a posibilidade de saír a terra mentres o buque está atracado é impor-
tante para manter o benestar físico e mental das/os mariñas/os. Porén, hoxe en día os 
períodos de estadía en porto reducíronse de forma drástica: aproximadamente o 80% 
dos buques realiza estadías en porto de menos de 24 horas (Von Dreele 2008), ao que 
cómpre engadirmos a falta de transporte até as cidades e as restricións das autoridades 
portuarias (Kahveci 2007). Estas son as dúas principais razóns que impiden ás/aos 
mariñas/os gozar dunha visita a terra.

Así mesmo, tal e como indicamos noutro lugar (De la Campa 2013), aínda que a du-
ración do tempo de campaña e os períodos vacacionais dos/as traballadores/as do mar 
poden variar dependendo dunha infinidade de factores –por exemplo, a nacionalidade 
e o posto ocupado a bordo–, un aspecto común é que a maioría non pode volver á súa 
casa ao finalizar a xornada laboral. Por este motivo, resulta imprescindible para os/as 
mariños/as ter a ocasión de comunicarse coas súas familias (Squire 2006). O contacto 
regular coa familia e as amizades é fundamental para manter as relacións afectivas e 
non perder o contacto coa vida en terra (Thomas 2003). A imposibilidade de comuni-
carse co exterior agrava o illamento dos/as mariños/as e pode xerar sobre eles/as unha 
gran tensión.

No entanto, o acceso aos sistemas de comunicación supón unha das barreiras máis 
importantes para manter o contacto con familias e amizades durante o tempo de cam-
paña, como constata o 74% das/os 1023 mariñas/os participantes nun estudo realizado 
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por Kahveci (2007), en que o 68% apuntou tamén como un obstáculo moi importante 
o custo das comunicacións.

Por outra parte, como sinalamos noutro traballo (De la Campa 2013), os/as mariños/as 
enfróntanse durante toda a súa vida profesional a unha dicotomía de difícil solución. 
Dunha banda, mentres están a navegar son membros dunha comunidade social e laboral, 
cun rol e unhas funcións preestablecidos, cunhas obrigas e responsabilidades deter-
minadas polo posto que ocupan. Durante este período, a súa capacidade para opinar e 
participar das decisións na contorna familiar vese condicionada polas posibilidades de 
comunicación dispoñibles segundo o momento e o lugar en que se atopen. Da outra, 
cando están de vacacións, a familia, acostumada a unha dinámica de funcionamento 
en que son pouco máis que simples espectadores/as, enfróntase ao reto de incluír un 
«novo» membro nesta dinámica procurando que o seu impacto non sexa prexudicial 
para o quefacer diario, tendo en conta que en poucas semanas ou meses volverán ao 
mar, á súa situación inicial de espectadores/as. 

Esta «inclusión» temporal e alterna na dinámica familiar adoita ser complicada –moitas 
veces traumática– e a miúdo se resolve de maneira insatisfactoria para ambas as par-
tes, as/os mariñas/os e a súa familia. A perda do seu lugar na familia que sofren as/os 
traballadoras/es do mar é poucas veces percibida ou tida en conta pola familia, polas 
amizades ou moitas veces por elas/es mesmas/os, de tal forma que se afán a vivir dúas 
vidas diferentes, situación que adoita complicarse mesmo até a intolerancia mutua 
chegado o momento da xubilación.

En definitiva, as restricións nas relacións persoais, a estrutura xerárquica estritamente 
definida a bordo e o afastamento social cíclico inherente á vida das/os mariñas/os fai 
que se afasten da maioría das/os traballadoras/es de terra. Por mor do seu traballo, de-
senvólvese unha sensación de illamento non só entre as/os mariñas/os e as súas familias, 
tamén entre estas/es e as/os súas/seus colegas, entre estes/as e a sociedade en xeral. 
De feito atopouse que o estilo de vida das/os mariñas/os se caracteriza principalmente 
pola marxinalidade, que as/os leva a expresar unha sensación de impotencia e soidade 
anormal da sociedade e a cultura (Guo e Liang 2012).

Finalmente cabe sinalarmos que outros elementos relacionados coa xestión do traballo 
a bordo, tales como o estilo de mando e o traballo en equipo ou a cultura organizacional 
foron considerados como factores laborais de risco para a discriminación e o acoso 
cara ás mulleres (Poblete e Valenzuela 2005).

Rosa-Mary de la Campa

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo 9, 2019, pp. 17-41



29

5. Discriminación laboral e acoso a bordo

As especiais condicións de vida a bordo, antes descritas, xunto co feito de que as 
mulleres son minoría neste sector, favorece que estean máis expostas a enfrontar e sufrir 
situacións de discriminación laboral e acoso sexual. Veremos a seguir as particularida-
des destas situacións e algunhas estratexias encamiñadas a diminuír a súa incidencia 
e mitigar os seus posibles efectos.

5.1. Discriminación laboral: as experiencias das mulleres oficiais

Nesta epígrafe, con base nalgúns dos nosos traballos anteriores (De la Campa 2007; 
De la Campa, Bouza e Rodríguez 2010, 2009a, 2009b; De la Campa, Bouza, Louro e 
García-Sánchez 2013), faremos un repaso polas experiencias das profesionais que xa 
se incorporaron ao mercado laboral, co fin de coñecer as posibles barreiras que difi-
cultan ou impiden a súa inserción laboral ou a súa permanencia nos buques. Podemos 
adiantar xa que os nosos resultados se articulan ao redor de catro eixes: o feito de que 
ser muller condiciona as súas posibilidades de emprego; as dificultades atopadas á 
hora de exercer o mando; a imposibilidade de cumprir as expectativas profesionais e 
as dificultades á hora de conciliar a vida familiar e laboral.

As principais dificultades das mariñas na súa inserción e permanencia no mercado 
laboral están relacionadas cos seus maiores problemas para atoparen embarque e pro-
moveren a bordo. Adoito se lles demanda unha cualificación máis alta que aos seus 
compañeiros e soportan maiores graos de esixencia no traballo, isto é, cómpre que 
demostren máis a súa valía e os seus erros son tidos máis en conta. Mantense, polo 
xeral, unha imaxe estereotipada das capacidades e aptitudes das mulleres para o tra-
ballo a bordo, xa que se considera que están dotadas de menos forza, menos aptitudes 
e menos dotes de mando; por tanto, non se deposita a suficiente confianza no seu labor 
e, malia demostraren as súas aptitudes para o posto e teren unha experiencia dilatada 
coa compañía, só promoverán se non hai homes que presenten a súa candidatura. Un 
«teito de cristal» impídelles cumprir as súas expectativas laborais e moitas acaban por 
non considerarse capacitadas para o desempeño dos postos máis altos na escala de 
mando, polo que se autoexclúen da carreira profesional.

Por outra banda, estas profesionais consideran que a maternidade é sempre ou case 
sempre incompatible tanto co traballo a bordo como coa promoción profesional. Con 
todo, parece que os impedimentos laborais xerados pola maternidade son máis ben de 
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tipo persoal que empresarial, xa que a maioría delas considera que a súa compañía na-
vieira non poría reparos ao seu reembarque despois da maternidade. Ocorre tamén que 
para obter un ascenso aos postos de mando superiores hai que ter unha experiencia que 
as mulleres non acostuman alcanzar, pois é común que abandonen a vida profesional 
por motivos familiares antes que os homes.

A seguinte táboa móstranos datos concretos sobre situacións de discriminación, difi-
cultades de inserción laboral, ascenso e esixencias do posto de traballo das mulleres 
que cursaron os seus estudos na Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas da 
UDC, obtidos nun estudo mediante enquisas (De la Campa 2007).

Cuestións sobre inserción e promoción laboral

Fonte: De la Campa (2007).

No devandito estudo obtivéronse tamén as seguintes observacións e opinións ao fío 
das cuestións expostas:

a) Canto ao tipo de discriminación existente, as enquisadas indican como máis frecuen-
te a de tratamento, seguida de preto pola discriminación á hora de promoveren e, en 
último lugar e bastante afastada das anteriores, a discriminación salarial. Un número 

Cuestión Náutica Máquinas
Creo que existen discriminación ou tratamento diferente para homes 
e mulleres no ámbito marítimo 59% 67%
Fun rexeitada algunha vez para un posto de traballo a bordo polo 
feito de ser muller 40% 31%
Atopar embarque é máis complicado para as mulleres 75% 46%
Promover a bordo é máis difícil para as mulleres 61% 61%
Esíxese maior cualificación ás mulleres para o traballo a bordo 70% 54%
A bordo existen actividades sociais que discriminan a muller 5% 8%
Fun rexeitada algunha vez para un posto de traballo en terra polo 
feito de ser muller 10% 0%
Atopar traballo en terra é máis complicado para a muller que para 
o home 80% 100%
Promover en terra é máis difícil para as mulleres 40% 33%
Esíxese maior cualificación ás mulleres para o traballo en terra 70% 30%
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importante de enquisadas sinalan que existen tamén outros tipos de discriminación, 
como por exemplo a discriminación moral.
b) No tocante ás dificultades das mulleres para promover nos postos de traballo a bordo, 
as razóns alegadas para que isto suceda así son, de forma xeral, estas:
 – Cren que é máis fácil que deixes de navegar.
 – Aínda que vallas só ascendes se non hai homes para ocupar o posto.
 – A muller ten que demostrar máis a súa valía.
 – Crese que a muller ten menos forza ou menos aptitudes.
 – En igualdade de condicións, promove antes o home.
 – Para ser capitán/capitá hai que ter unha experiencia que a muller non adoita 

alcanzar.
 – Esíxenche o dobre para o mesmo posto.
 – Non depositan confianza sobre as mulleres.
 – Os erros son vistos con lupa.
 – Sempre se cuestiona máis a muller en todos os aspectos.
 – Consideran que o home impón máis respecto e autoridade.

Tal como indicamos no noso estudo de 2013 (De la Campa, Bouza, Louro e García-
Sánchez 2013), as mulleres que cursan estudos náuticos adoitan obter titulacións aca-
démicas máis elevadas que os seus compañeiros. Porén, afrontan maiores obstáculos á 
hora de accederen ao mercado laboral, con porcentaxes de desemprego máis elevados 
e tempos de permanencia na devandita situación máis prolongados. Así mesmo, aínda 
que ambos os colectivos consideran que navegar é unha experiencia positiva para o 
seu futuro profesional, e adquiren experiencia a bordo, as mulleres, máis descontentas 
co traballo e coa vida social nos buques, deciden máis optar polo traballo en terra ao 
atinxiren as titulacións profesionais de máis alto nivel, por creren, na súa maior parte, 
non ter opcións reais de exercer estes postos de mando a bordo. 

Ás mariñas que traballan a bordo facilítaselles en maior medida unha formación con-
tinuada e a posibilidade do embarque de familiares; non obstante, non se lles ofrece 
estabilidade no emprego e promoción no curto prazo na mesma medida que aos homes, 
o que nos fai concluír que ás mulleres que traballan neste sector non se lles presenta 
o traballo a bordo como unha opción laboral de longa duración, polo que asumen que 
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esta é unha experiencia necesaria malia que limitada no tempo, que as beneficia á hora 
de optaren a un traballo en terra relacionado co transporte marítimo.

No ámbito internacional, de acordo coas investigacións de Minghua Zao, Phillip Belcher, 
Helen Sampson, Michele Thomas e Javier Veiga (2003) e Michelle Thomas (2004) as 
mulleres atopan similares impedimentos para o seu desenvolvemento profesional en 
igualdade de condicións:

a) compañías que se negan a embarcar mulleres;
b) compañeiros a bordo que se resisten a aceptar as mulleres como membros da tripu-
lación capacitados para o correcto desempeño das súas funcións profesionais;
c) tripulantes e persoal de terra incapaces de aceptar ordes dunha muller;
d) necesidade de demostrar constantemente a súa valía profesional para ser tidas en 
consideración;
e) dificultades de promoción;
f) comentarios machistas e xocosos sobre a súa presenza e función a bordo;
g) e actitudes excesivamente paternalistas que tampouco favorecen o desenvolvemento 
persoal.

Cabe notarmos que, como apuntan Gloria Bonder e Silvia Elizalde (2003), as mulleres 
que se integran nun ámbito tradicionalmente masculino se ven con frecuencia forzadas a 
adaptarse a un ambiente de traballo estruturado ao redor de prácticas, valores, rutinas e 
discursos masculinizados, mentres que, para ser aceptadas nestes ámbitos, deben demos-
trar competencias moitas veces superiores ás dos homes e simultaneamente responder 
‒a través das súas actitudes‒ a expectativas socioculturais asociadas coa feminidade 
normativa. Neste sentido, e con relación á discriminación que de xeito evidente sofren 
as mulleres traballadoras do sector marítimo, a Organización Internacional de Traballo 
(2006) recomenda ás compañías navieiras tomaren, entre outras, as seguintes accións 
encamiñadas a diminuíla:

a) Con fins de enrolamento e contratación, as solicitudes femininas non deben estar 
suxeitas a requirimentos para o emprego que difiran daqueles establecidos para os 
varóns. A contratación realizarase con base na cualificación, a experiencia e os méritos.
b) Para facilitar a vida a bordo das mariñas e reducir os comportamentos hostís e dis-
criminatorios de que poidan ser obxecto, cómpre que as compañías deseñen políticas 
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de igualdade de oportunidades e tratamento, que deberían ser dadas a coñecer a través 
da formación previa ao embarque e as reunións de seguridade a bordo.
c) A industria marítima ten que esforzarse en dar a coñecer as experiencias positivas 
daquelas compañías que foron receptivas á contratación de mulleres, coa finalidade de 
reducir a prevalencia dos estereotipos de xénero dentro do sector marítimo.
d) Co obxecto de garantir a igualdade de oportunidades e de tratamento no acceso á 
formación, as institucións de formación marítima deben poñer en práctica políticas 
de igualdade que leven a aumentar o número de mulleres educadoras neste sector. 
Así mesmo, as mariñas con experiencia deberían ser convidadas a compartir as súas 
experiencias co estudantado.
e) Tendo en conta que só o 7% das mariñas ocupa postos de mando, cómpre garantir 
a igualdade de oportunidades e de tratamento das mulleres no acceso á promoción 
laboral, á organización e á toma de decisións na empresa.
f) Finalmente, as compañías navieiras teñen que ofrecer na contratación de homes e 
mulleres iguais condicións e termos canto á remuneración, a repartición de beneficios, 
a seguridade social e os servizos de benestar subministrados.

5.2. Acoso sexual e moral a bordo

O acoso e a intimidación a bordo poden ter consecuencias moi serias para a saúde 
física e emocional dos/as traballadores/as do mar; entre elas, de acordo coa Guía para 
a eliminación do acoso laboral e sexual a bordo elaborada pola International Chamber 
of Shipping e a International Transport Workers Federation (2016), podemos atopar o 
estrés, a falta de motivación, a redución da produtividade, o absentismo e a resignación. 
De igual forma, o acoso e a intimidación inciden negativamente sobre a organización 
do traballo a bordo, xa que poden comprometer a cohesión do factor humano e o tra-
ballo en equipo; e sobre a compañía, ao resultar nunha deterioración das condicións de 
traballo e potenciais consecuencias organizacionais, económicas e legais.

Nautilus International (2013) afirma que aínda que boa parte dos/as mariños/as teñen 
experiencias satisfactorias a bordo, outros/as experimentan acoso e intimidación e 
nunca o denuncian polo temor a non ser cridos/as, pola incerteza a respecto de se 
obterán axuda ou polo medo a sufrir represalias. Moi a miúdo estas persoas terminan 
por abandonar a súa carreira profesional porque non ven outra saída á súa situación. 
Isto dana a industria marítima; implica unha perda de recursos e formación, ofrece 
unha imaxe distorsionada do sector e desincentiva a xente moza á hora de seguir unha 

Violencia de xénero no transporte marítimo: as dificultades das mulleres ao mando

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo 9, 2019, pp. 17-41



34

carreira marítima. No tocante en concreto ás experiencias das mulleres, na enquisa sobre 
acoso laboral, discriminación e acoso sexual realizada por Nautilus en 2010 (Nautilus 
International 2011), á cal que responderon 539 dos membros desta organización, 
obtívose que o 41% das mulleres participantes fora obxecto de acoso sexual, fronte 
ao 2% dos homes; e que o 55% das mulleres participantes sufrira discriminación de 
xénero, fronte ao 3% dos homes.

Pola nosa parte, o estudo que realizamos entre mulleres que traballaban na mariña 
mercante (De la Campa 2007) puxo de manifesto os problemas de discriminación, 
acoso moral e sexual que estaban a sufrir a bordo: o 64% das enquisadas asegurou 
que algunha vez se sentira discriminada polos seus compañeiros de traballo polo feito 
de ser muller; unha media do 49% das participantes afirmou terse sentido acosada 
moralmente polos seus compañeiros de traballo nalgunha ocasión, e o 24% declarou 
que sufrira acoso sexual a bordo.

Outra investigación publicada por Michelle Thomas en 2006, na cal se presentan os 
datos recollidos en 33 entrevistas semiestruturadas e dous grupos de traballo con mariñas 
de sete países diferentes, ilustra claramente que as experiencias de acoso sexual son 
comúns para as mulleres que traballan a bordo de buques mercantes (Thomas 2006). 
As devanditas experiencias van desde os comentarios e comportamentos sexistas até 
as agresións físicas, pasando polas insinuacións verbais indesexadas e a rexouba, esta 
última un comportamento que se sinala de forma moi habitual e que ten un impacto 
significativo nas mulleres. Falamos a este respecto da existencia de especulacións e 
rumores sobre o seu comportamento sexual e as súas relacións, que lles impiden gozar 
dunha correcta socialización a bordo. Nesta investigación, moitas mulleres falaron 
ademais da particular sensación de vulnerabilidade que experimentaron ao embarcar 
como alumnas, xa que en termos de xerarquía, o seu rango era o máis baixo. Como 
alumnas, con todo, as mulleres informaron de sufrir acoso tanto por parte de subalternos 
como de oficiais2.

2 O acoso sexual, indica Michelle Thomas (2006), pode vir tanto de supervisores como de compañeiros de 
traballo ou subordinados, aínda que un ambiente xerárquico ríxido como o dos buques inevitablemente dá 
lugar a relacións de poder que poden servir para amplificar as posibilidades de acoso sexual. As experien-
cias de acoso sexual típicas de que se ten coñecemento son aquelas en que o acosador é un oficial de máis 
rango que a muller acosada; dentro delas, son especialmente problemáticas as situacións en que o acosador 
é o capitán do buque, a persoa de máis rango e cuxo poder a bordo é considerable.

Rosa-Mary de la Campa

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo 9, 2019, pp. 17-41



35

O acoso sexual é un serio problema para as mulleres a bordo, que teñen que tomar 
medidas especiais para se protexeren, sobre todo cando están soas nos camarotes 
(Organización Internacional do Traballo 2001). Así as cousas, co fin de mellorar as 
súas relacións interpersoais, moitas mariñas acaban por adoptar, algunhas veces de 
forma inconsciente, comportamentos masculinizados, ou por evitar as interaccións 
sociais para pasar desapercibidas (Kitada 2013). Resulta curioso como o comporta-
mento masculino inapropiado se pasa por alto en moitas ocasións, e, xa que logo, 
volve repetirse, mentres as mulleres son as que teñen que modificar o seu compor-
tamento para evitalo, como pechar o seu camarote con chave e ignorar a presenza 
de elementos embarazosos ou que as fan sentirse incómodas, como carteis ou outros 
materiais pornográficos.

O acoso sexual parece ser un aspecto endémico da cultura laboral nos buques, até o 
punto de que as propias mulleres falan frecuentemente del como algo esperado. Mes-
mo algunhas parecen resignadas a que sexa algo inevitable. De feito, existe evidencia 
de que as mulleres entenden que a separación dos homes das súas parellas sexuais 
ten como consecuencia neles uns niveis de frustración sexual que «escusa» as súas 
insinuacións sexuais.

Cómpre termos en conta que as posibilidades de ser vítima de acoso sexual nunha ocu-
pación residencial son maiores que nunha ocupación non residencial, xa que as barreiras 
entre o que se considera público e privado se dilúen e existen máis oportunidades para 
o acoso sexual simplemente pola cantidade de horas que as/os traballadoras/es pasan 
no seu lugar de traballo. No caso das mariñas, ademais, isto incrementa á súa vez a 
severidade da experiencia do acoso sexual, pois están separadas das potenciais fontes 
de apoio dispoñibles para as mulleres que traballan en terra, tales como a familia e as 
amizades, alén de illadas doutros apoios institucionais.

Algunhas guías de loita contra o acoso laboral e sexual indican que nalgúns casos aqueles 
homes que o cometen non o fan de forma intencional, senón que teñen comportamentos 
que están relacionados co uso de estilos de xestión arcaicos (International Chamber of 
Shipping e International Transport Workers Federation 2016; European Community 
Shipowners’ Associations e European Transport Workers’ Federation 2013). É por iso de 
vital importancia que as compañías navieiras identifiquen de forma clara uns estándares 
de tratamento das mulleres a bordo, formen ao seu persoal para que saiba identificar as 
situacións de acoso laboral e sexual, e establezan procedementos de denuncia e códigos 
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disciplinarios para sancionar este tipo de situacións3. Finalmente, tanto os centros de 
formación marítima como as navieiras deberían designar unha persoa formada para 
facer fronte ás denuncias de acoso sexual que se formulan (Thomas 2006).

6. Conclusións

Non cabe ningunha dúbida de que o sector do transporte marítimo está fortemente 
masculinizado, cunha representación feminina que non atinxe o 2%, e de que esta 
situación resulta máis aguda para as mulleres que ocupan postos de mando, xa que 
supoñen menos do 0,2% sobre o total (Zhao, Belcher, Sampson, Thomas e Veiga 2003). 
O feito de ser unha minoría tan notable, xunto coas características propias do traballo 
a bordo ‒a xerarquización, a convivencia de tripulacións multiculturais ou o illamento 
familiar‒, aumenta a súa probabilidade de sufrir episodios de discriminación laboral e 
acoso moral e sexual. Ademais, as consecuencias destas situacións son máis daniñas 
que noutras ocupacións en terra, xa que estas mulleres teñen menos posibilidades de 
contar co apoio da familia, as amizades e as institucións.

Aínda que os estudos sobre a materia mostran un avance positivo nos últimos anos, 
non deixa de ser necesario seguir establecendo medidas que garantan que as mulleres 
que se decantan polo traballo no sector do transporte marítimo teñan unha inserción 
laboral adecuada e a oportunidade dunha carreira exitosa nos mesmos termos que os 
seus compañeiros homes (Ribes 2016). É necesario continuar a traballar na formación 
do persoal da mariña mercante en materia de igualdade de oportunidades e de trata-
mento. As navieiras deben dar prioridade ao establecemento de políticas claras de loita 
contra a discriminación e o acoso laboral e sexual, e as institucións deben dotarnos 
das regulacións imprescindibles tanto para que as situación de acoso e discriminación 
sexan punidas con sancións contundentes como para que a igualdade de oportunidades 
no acceso ao mercado laboral sexa unha realidade.

3 Como se sinala na Guía para a eliminación do acoso laboral e sexual a bordo antes mencionada (ICS/
ITF 2016, 11): «the Company and seafarer’s organisation should ensure that appropriate action is taken 
with regard to handling the perpetrator of the harassment when taking remedial action and provision of 
necessary support to the victim. It would be inappropriate to respond by simply moving the victim to a 
different job of ship as a way of resolving a case of harassment or bullying».
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Resumo

Este texto presenta o Código da non-violencia para o deporte e para a vida, así como a súa co-
nexión co marco conceptual da non-violencia e coa teoría dos ámbitos intercondicionantes, que 
foi deseñada para explicar a aparición da violencia a partir da ordenación das súas causas nos 
ámbitos de procedencia correspondentes. O obxectivo deste código non é outro que presentar 
e describir a cultura deportiva da non-violencia, un modelo en positivo que axude a reflexionar 
sobre as formas de actuar, pensar e sentir no deporte e na vida en relación coa violencia, e en 
particular tamén sobre a violencia de xénero. 

Dado que o devandito código se formula no formato dun cuestionario, resulta un instrumento 
práctico que pode ser utilizado por docentes, adestradores/as, directivos/as, xogadores/as, 
alumnado ou calquera persoa interesada doutros campos laborais, coa oportuna adaptación. 
Dunha maneira especial, permítelle ao/á profesional da educación física ter coñecemento sobre 
a violencia no deporte, incluídas as condutas de machismo cotián con categoría de violencia de 
xénero, debidas ás diferenzas de status e dereitos das mulleres e os homes na sociedade e no 
deporte patriarcais. Tamén é posible entendelo como formulario de observación de compañeiros/
as, alumnado, adestradores/as, outros/as profesionais e persoas en xeral; só hai que pensar no 
que a persoa observada contestaría.

Unha vez respondido o cuestionario é posible detectar as condutas con que se está de acordo 
ou en desacordo, mais tamén as que non se levan a cabo (dobre moral) aínda que se manifeste 
acordo. Por tanto, quedan identificadas as tarefas pendentes para mellorar no futuro. Finalmente, 
ofrécese nel un contrato e un carné da non-violencia para demandar o compromiso da persoa 
que o contestou e crear identidade de grupo, o Club da Non-violencia. 

Palabras chave: violencia no deporte, non-violencia, violencia de xénero, deporte, código.
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Abstract
This text presents the Code of Nonviolence for Sport and for Life, as well as its connection with 
the conceptual framework of Nonviolence and with the Theory of Interlocking Spheres, which was 
designed to explain the emergence of violence from the ordering of causes in the corresponding 
fields of origin. The aim of this code is to present and describe the sports culture of nonviolence, 
a positive model that helps to reflect on the ways to act, think and feel about sport and life in 
relation to violence, and in particular also about gender violence. 

Since the Code is in a questionnaire format, it is a practical tool that can be used by teachers, 
coaches, managers, players, students or anyone interested in other fields of work, prior 
adaptation of the contexts. In a special way, it allows the practitioner of Physical Education to 
have knowledge of violence in the sport; including in it the behaviours of daily machismo with 
category of gender violence, because of differences in the status and rights of women with respect 
to men in society and in patriarchal sport. It is also possible to understand it as an observation 
form for peers, students, coaches, other professionals and people in general; one only has to 
think if the person observed would express agreement or disagreement. 

Once the Code has been answered, it is possible to detect the conduct with which there is 
agreement or disagreement, but also those which are not carried out (double standards) although 
I agreed. Remaining tasks for future improvement are therefore identified. Finally a contract and 
a nonviolence card are offered to demand the commitment of the person who has responded to 
the questionnaire and create group identity, the Club of Nonviolence.

Keywords: Violence in sport, Non-violence, Gender violence, Sport, Code.
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1. Introdución

O Código da non-violencia para o deporte e para a vida é o resultado dunha investigación 
sobre a violencia no deporte que se inicia na década dos anos noventa coa observación 
das condutas de espectadores/as no estadio de Riazor (A Coruña), en partidos cuali-
ficados de alto risco (Mosquera, Saavedra-García e Domínguez 1997). Este proceso 
compleméntase no ano 2000 coa elaboración do marco teórico da non-violencia, que 
tamén inclúe propostas educativas de xogos e actividades para todas as idades (Mos-
quera, Lera e Sánchez 2000); e, posteriormente, continúase coa publicación de tres 
guías sobre a non-violencia no deporte e na vida, como proposta e recurso didáctico 
para traballar a cultura da non-violencia en educación primaria con docentes, nais e 
pais e alumnado (Mosquera 2004a, 2004b, 2004c). 

A partir das observacións realizadas no estadio de Riazor e nas inmediacións, antes e 
despois dos partidos, e da obrigada revisión bibliográfica, establécese a seguinte clasi-
ficación dos tipos de condutas de violencia (Sánchez e Mosquera 2002): física, verbal, 
xestual, simbólico-psicolóxica e xogo sucio. Esta clasificación non só é axeitada para 
o mundo do deporte, pois comprobouse que tamén o é para outras violencias: para o 
mundo laboral, para o acoso escolar ou para a violencia de xénero. Enténdese o xogo 
sucio como violencia dado que nesa situación non se respectan as normas establecidas, 
e o obxectivo da investigación era denunciar as trampas cotiás que se normalizaran 
co paso dos anos, ademais de outorgarlles a categoría de violencia. Esta cuestión ten 
moito que ver coa definición de violencia a que se chega: condutas que transgriden os 
límites do establecido socialmente (Mosquera 2004a).

A definición de violencia presentada introduce unha cuestión fundamental: que a vio-
lencia é unha construción social. Isto significa que cada sociedade establece os límites 
do que considera aceptable ou sancionable, e que continuamente se está a buscar un 
equilibrio entre os límites da violencia e as posturas a prol da non-violencia para de-
finir as condutas aceptables; e implica que o significado da violencia varía ao longo 
das distintas épocas históricas e sociais, de xeito que o que noutro momento non se 
consideraba violencia, na actualidade si que se cualifica como tal. 

Así mesmo, cómpre termos en conta que a sociedade experimentou un proceso de 
civilización (Elias e Dunning 1992) con respecto á aceptación da violencia: cada vez 
somos más esixentes e rexeitamos condutas normalizadas. Porén, ese carácter de 
construción social da violencia tamén provoca que dentro dunha mesma sociedade 
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poidan existir diferentes conceptos sobre o que debe ser considerado como tal e o que 
non; e, igualmente, que na percepción da violencia incidan diferentes variables, como 
por exemplo o xénero ou o rol, de vítima ou de agresor/a. Como conclusión, podemos 
dicir que un suceso é violento a partir da percepción e o significado que unha persoa 
lle outorga a esa conduta nesa situación, condicionados tamén pola lexislación vixente. 

2. O marco lexislativo e os procesos de civilización

Estes axustes no marco conceptual da violencia e o mesmo proceso de civilización 
acontecen no ámbito tanto do deporte como da violencia de xénero, de xeito que 
podemos identificar na lexislación que se aproba a sanción de condutas que noutro 
momento foron consentidas. A Lei 10/1990, do 15 de outubro, do deporte1, regulaba 
nos seus artigos 60 a 69 a prevención da violencia nos espectáculos deportivos. Pos-
teriormente, estes artigos foron derrogados pola Lei 19/2007, do 11 de xullo, contra 
a violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte2, na cal se determina a 
creación, nos anos seguintes, da comisión estatal do mesmo nome3 que emite informes 
anuais (Comisión Estatal contra a Violencia, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerancia 
no Deporte s. d.) e do Regulamento de prevención da violencia, o racismo, a xenofobia 
e a intolerancia no deporte4. 

De todas as formas, tal e como denuncia María José López (2017), nas estatísticas non 
se vincula a violencia co xénero, e na mencionada comisión non hai espazo para as 
asociacións de mulleres deportistas. No contexto autonómico as preocupacións tamén 
dan como resultado informes particulares, como é o caso do presentado recentemente 
polo Goberno Vasco en marzo deste ano (Aldaz e Ispizua 2019).

Canto á violencia de xénero, igualmente se producen decisións e transformacións no 
sentido civilizador apuntado. A Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas 

1 BOE n.º 249, do 17 de outubro de 1990. https://bit.ly/2lzJ8j8.
2 BOE n.º 166, do 12 de xullo de 2007. https://bit.ly/2L4jZew.
3 Real decreto 748/2008, do 9 de maio, polo que se regula a Comisión Estatal contra a Violencia, o Racis-
mo, a Xenofobia e a Intolerancia no Deporte. BOE n.º 120, do 17 de maio de 2008. https://bit.ly/30BDul4.
4 Real decreto 203/2010, do 26 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de prevención da violen-
cia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte. BOE n.º 59, do 9 de marzo de 2010. https://bit.
ly/3229ejD. 
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de protección integral contra a violencia de xénero5, representa un fito, dado que visibi-
liza esa realidade e a converte en asunto do Estado, ademais de identificar as condutas 
sancionables, incidir na igualdade de homes e mulleres e propor a formación como 
medida de prevención de conflitos e para a resolución pacífica destes. 

Máis adiante, a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 
mulleres e homes6, representa un paso fundamental para evidenciar as condutas de 
discriminación cara ás mulleres que até ese momento se pasaban por alto e que se 
asumían como normais. Reivindicacións que se traducen en consecuencias xurídicas 
(artigo 10), que poñen de manifesto a transversalidade do principio de igualdade de 
tratamento entre homes e mulleres e as obrigas dos poderes públicos (artigo 15), e que 
falan tanto da discriminación directa como da indirecta (artigo 6); pero que, porén, non 
evitan que no mundo do deporte, en particular, continúen a poñérselles trabas ás mulleres 
(López 2017). Para acadar solucións, entre outras, sería necesaria a incorporación da 
perspectiva de xénero na xestión deportiva, como propoñen a Federación Española de 
Municipios e Provincias e o Consello Superior de Deportes (2011). 

A pesar da desvantaxe das mulleres no deporte e da presenza da violencia en todos os 
ámbitos, sen dúbida a lexislación mencionada favorece que, uns anos despois, María 
José Díaz-Aguado e María Isabel Carvajal (2011) dirixan o primeiro estudo estatal sobre 
a prevención da violencia de xénero na adolescencia, cun seguimento tres anos máis 
tarde; e que en 2015 a Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero realice a 
primeira macroenquisa sobre a violencia contra a muller, aínda que xa existían estudos 
previos institucionais desde o ano 2009 (Meil 2011). 

Poderiamos dicir que a violencia, tanto a que se produce no deporte como a de xénero 
(dentro ou fóra do deporte), ou mesmo o acoso escolar, son condutas culturais, apren-
didas e transmitidas pola socialización e os procesos educativos que se levan a cabo 
na familia, na escola, no deporte e nos medios de comunicación, dentro do contexto 
da sociedade patriarcal que restrinxe os dereitos humanos. Concluímos que a violencia 
está en todas as áreas da sociedade, pois «en canto aprendizaxe cultural, vai coa persoa 
alí onde ela vai» (Mosquera 2004a).

5 BOE n.º 313, do 29 de decembro de 2004. https://bit.ly/2Htjv0C.
6 BOE n.º 71, do 23 de marzo de 2007. https://bit.ly/2Zi5bTE.
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3. O deporte como medio de pertenza dos homes e medio de referencia das mulleres

Na liña de describir as diferentes oportunidades de homes e mulleres no contexto 
deportivo, é preciso considerarmos antes de máis que o deporte, nun sentido macro, 
desde o seu nacemento na sociedade moderna, é o medio de pertenza dos homes, un 
territorio masculino en que se transmiten as maneiras de obrar, pensar e sentir propias 
do seu rol hexemónico; en definitiva, o mellor lugar onde descubrir e construír a mas-
culinidade acompañado doutros homes. Por este motivo, os deportes etiquetados pola 
sociedade como masculinos teñen maior status e presenza na sociedade e nos medios de 
comunicación. En cambio, para as mulleres o deporte, no sentido macro mencionado, 
é un medio de referencia (Mosquera 2014), aínda que haxa deportes etiquetados como 
femininos que si son medios de pertenza para elas. 

O franquismo supuxo unha limitación para a práctica deportiva das mulleres, xa que 
se restrinxiron os deportes que se consideraban aptos para elas, pois todos debían estar 
dentro dun paradigma da feminidade baseado na exaltación da maternidade (Mosquera 
e Puig 1998). En consecuencia, o mundo do deporte, de partida, non é o mundo das 
mulleres, dado que non está vinculado ao seu rol hexemónico; porén, as mulleres 
foron entrando nel, pouco a pouco, e xa desde a última década do franquismo (García 
1992), igual que o fixeron noutros campos da sociedade como o laboral ou o político. 
Xa que logo, para practicar deporte, van ter que resocializarse, no sentido de volver 
aprender maneiras de obrar, pensar e sentir distintas ás interiorizadas a través do seu 
rol hexemónico feminino. Cando o conseguen e fan súa a cultura deportiva, redefinen 
e particularizan o seu rol de xénero, distáncianse do rol hexemónico e o deporte pasa 
a ser o seu medio de pertenza. 

Cando isto ocorre, cando o deporte é o medio de pertenza das mulleres, a práctica 
deportiva de homes e mulleres é semellante, como demostran os datos que se teñen 
sobre os hábitos deportivos da poboación española (García e Llopis 2017) e tamén os 
propios resultados deportivos das mulleres nos últimos anos en todas as modalidades 
e categorías, de maneira especial nos Xogos Olímpicos (Jiménez 2015). Así mesmo, a 
comparación dos estudos estatais sobre a violencia de xénero na adolescencia realizados 
en 2010 e 2013 (Díaz-Aguado 2016) revela que neste período diminuíu a porcentaxe 
de rapazas que non dedicaba nada de tempo ao deporte, e que aumentan as persoas que 
din practicalo entre 1-2 horas e entre 2-3 horas á semana. 
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De todos os xeitos, os salarios ou primas das mulleres deportistas sempre son menores, 
mesmo nos campionatos mundiais (Redacción Marca 2019); e os premios, alén de menos 
cuantiosos, resultan, en moitos casos, sexistas (Rivera 2019). Tamén hai que dicir que 
os medios de comunicación non sempre cobren o deporte feminino na mesma medida 
que o masculino: Marianne Vos, logo de gañar a proba feminina do Tour de Francia 
de 2019, atopouse cunha sala de prensa case baleira, só había un periodista (Antena 3 
Deportes 2019). Como consecuencia, os éxitos deportivos femininos son máis invisibles 
e outras mulleres e nenas carecen de modelos para imitar. Un exemplo que reflicte de 
forma nidia esta realidade é o filme Bend It Like Beckham (Quero ser como Beckham), 
que conta a historia dunha rapaza que quere xogar ao fútbol e imitar o seu ídolo, que é 
un home, quizais porque as mulleres futbolistas son moito menos coñecidas. 

Nomear cinco futbolistas homes de todos os tempos sería doado case para calquera 
persoa, nomear cinco mulleres futbolistas xa sería máis complicado. Doutra parte, as 
deportistas que conseguen grandes éxitos e premios recoñecidos non son tratadas de 
acordo coa súa categoría: a Ada Hegerberg, a primeira muller en conseguir o Balón 
de Ouro feminino en 2018, cando subiu a recibilo, o animador da gala preguntoulle 
se sabía facer twerking (Agence France-Presse 2018). De todos os xeitos, a pesar da 
ausencia de dereitos humanos semellantes, malia que segue a manter modelos de 
masculinidade e feminidade tradicionais e as pautas de control aumentan, a mocidade 
española é cada vez máis feminista (Ballesteros, Rubio, Sanmartín e Tudela 2019). Hai 
que seguir vixiante ante estas transformacións. 

Este panorama de atrancos e discriminacións que demanda solucións é o que impulsa 
a publicación de suxestións e recomendacións no tocante ao tratamento das mulleres 
deportistas nos medios de comunicación, como as de Pilar López (2011), as cales 
deberían ser de obrigado cumprimento. Na mesma liña, Elida Alfaro, Mercedes Ben-
goechea e Benilde Vázquez (2010) analizan a linguaxe sexista no deporte e nos medios 
de comunicación e propoñen orientacións específicas para as e os profesionais, así 
como recollen algunhas expresións androcéntricas que cómpre evitarmos e presentan 
un glosario de termos. 

Para o ámbito educativo, Emilia Fernández (2010) coordina a Guía PAFIC, para la 
promoción de la actividad física en chicas, que constitúe un valioso recurso para romper 
os estereotipos de xénero en primaria e secundaria. Na mesma liña están as tres guías 
sobre a non-violencia no deporte e na vida xa antes mencionadas, destinadas a docentes 
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(Mosquera 2004a), nais e pais (Mosquera 2004b) e alumnado de primaria (Mosquera 
2004c); xunto con moitas outras iniciativas nos centros escolares orientadas á trans-
formación dos patios escolares (Arquitectura sen Fronteiras 2019), para convertelos 
en patios feministas fronte ao monopolio do fútbol (Borraz 2019), ou para transmitir a 
filosofía da non-violencia a través dunha canción incluída nun videoclip7.

4. Causas da violencia no deporte

Cando estamos a falar da violencia nos contextos deportivos, tanto no espectáculo 
como no patio escolar ou no tempo libre, referímonos a unha realidade moi complexa, 
con distintas variables que actúan de forma interdependente, de maneira que se só nos 
ocupamos dalgunhas delas a nosa explicación do fenómeno quedará incompleta. Esta 
mesma complexidade dáse na violencia de xénero, no acoso escolar ou no acoso laboral. 
As achegas da perspectiva figuracional de Elias (1999) axúdannos a configurar a idea 
da estrutura da teoría dos ámbitos intercondicionantes (Sánchez e Mosquera 2011), 
que representa un dos logros do proceso de investigación destes anos.

A realidade multifactorial da violencia podemos representala graficamente a través 
dunha figura xeométrica, e, neste sentido, o propio balón de fútbol coas súas pezas 
hexagonais é un bo exemplo. Desde cada unha desas pezas que conforman o balón 
temos unha visión do problema, pero, para comprender a totalidade é preciso pasar 
por cada unha das caras. A teoría dos ámbitos intercondicionantes pretende acadar esa 
visión holística e distanciarse do enfoque analítico, das teorías que explican o fenómeno 
desde cada ciencia (Sánchez e Mosquera 2011). 

A explicación da violencia non se pode artellar nin desde as ciencias nin desde as 
correntes de pensamento, ambos os enfoques son parciais e, daquela, incompletos; 
cómpre unha estrutura que permita integrar as propostas de todas as causas desde as 
ciencias e as correntes. Por ese motivo o proceso de investigación que levamos a cabo 
iniciouse coa identificación dos factores que podían desencadear condutas de violencia 
(Mosquera, Saavedra-García e Domínguez 1997), para, a continuación, situar cada un 
deses factores nos ámbitos de procedencia, pois estes si que eran a chave do problema. 

7 Páxina de Facebook do proxecto «Nonviolencia. Ti que miras? Actúa», da ANPA do CEIP Rosalía de 
Castro da Coruña. https://bit.ly/2ZhfO8Z.
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Despois de varias propostas de estrutura, chégase á conclusión de que os ámbitos dos 
que proceden os factores de violencia son os seguintes: o individuo, a sociedade, o 
contexto propio deportivo e o contexto alleo. Este modelo permitiunos ir introducin-
do na súa estrutura todos os novos factores que ían aparecendo nestas décadas como 
resultado da transformación da sociedade.

O carácter multifactorial da violencia e a propia definición dos ámbitos como intercon-
dicionantes obríganos a considerar que as causas da violencia non afectan na mesma 
medida a todos os suxeitos, e que factores que nunha situación foron causa de violen-
cia noutros casos poden non xerala. Ademais, hai factores que poden ter unha dobre 
condición, de civilizadores ou descivilizadores. Un exemplo sería a presenza policial 
nos estadios: é necesaria para controlar a violencia, mais tamén pode orixinala. Todas 
as cuestións mencionadas determinan que cada situación de violencia sexa diferente, 
pola gran variedade de combinacións de factores que se poden dar. Á parte, aínda que 
situamos as causas de violencia no ámbito correspondente, resulta evidente que unha 
mesma causa pode estar presente en diferentes ámbitos pola propia característica da 
interdependencia. 

Este é o caso da cultura machista, que está vinculada ao ámbito do individuo, mais 
evidentemente procede do ámbito da sociedade, e ambas as áreas están interconectadas; 
tamén está no contexto propio, no mesmo xogo, e na armazón sociodeportiva que rodea 
o fenómeno. O machismo é causa da violencia de xénero e igualmente da violencia no 
deporte. Un exemplo no contexto escolar é o que acontece de xeito habitual no patio 
do recreo: este é ocupado polos nenos para xogar ao fútbol, mentres as nenas son 
relegadas a espazos residuais; e, aínda que queiran entrar no partido, non lles pasan o 
balón ou son colocadas de porteiras. Tamén existen diferentes exemplos no contexto 
do espectáculo deportivo en calquera categoría: os insultos que reciben a mulleres que 
arbitran, que son diferentes dos que reciben os árbitros; ou os enfrontamentos físicos 
e berros dos homes como unha maneira de reforzar a súa masculinidade dentro do 
modelo hexemónico.

A continuación expoñemos as causas da violencia nos diferentes ámbitos intercondicio-
nantes, partindo das nosas publicacións de carácter didáctico (Mosquera 2004a, 2004b, 
2004c) e de orientación académica (Sánchez e Mosquera 2011) referidas ao deporte. 
No entanto, neste artigo vaise explicar dunha maneira simultánea tanto a violencia no 
deporte como a violencia de xénero. 
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a) No ámbito do individuo situamos aqueles factores relacionados cun instinto de 
agresividade mal encarreirado, coa ausencia de control dos sentimentos de odio, 
rancor, paixón etc. cara ao contrario ou cara ao propio equipo. Aquí os símbolos de 
solidariedade actuarían como promotores deses sentimentos e emocións de pertenza 
e de identidade: o himno, os escudos, as bandeiras, as cores etc. 
Na violencia de xénero as emocións referiríanse á parella e o sentimento de pertenza 
aparece por se entender a muller como unha posesión. A falta de tolerancia á frus-
tración por perdela ou porque finaliza a relación e o home non está de acordo, alén da 
necesidade de identidade e autoafirmación como membro dun equipo ou como home 
fronte aos demais, tamén esperta condutas negativas extremas. Se ademais a persoa 
ten limitacións nas súas habilidades sociais de comunicación e de resolución de con-
flitos, o risco de violencia vai ser maior. Cómpre engadir que a cultura machista, en 
maior ou menor medida, sempre está presente en todas as persoas, e isto vai favorecer 
a exteriorización dun modelo masculino moi vinculado ao rol hexemónico, que ten a 
violencia como un dos atributos da masculinidade.
b) O ámbito da sociedade inclúe factores como a existencia dunha cultura da violencia 
–macro e micro– na vida cotiá que causa a súa aprendizaxe social. Como exemplos cabe 
citarmos: insultar a persoa que arbitra, menosprezar o xogo e os logros das mulleres, 
facer comentarios relativos a que o fútbol é cousa de homes ou que diante das mulleres 
non se fala de cartos. Tamén motiva a tolerancia fronte a ela e a súa normalización en 
diferentes situacións: condutas negativas de nais e pais como parte do público, diferenzas 
económicas nos premios deportivos ou comentarios do tipo «Non chores, que pareces 
unha nena» incluso cando hai nenas presentes. 
Así mesmo, inflúe o modelo actual de sociedade, que aínda segue a excluír as per-
soas diferentes e que non acepta a diversidade de xénero, de raza nin de pensamento. 
O equipo contrario percíbese como o inimigo, ás nenas non lles pasan o balón en 
equipos mixtos a pesar de xogar mellor que algúns nenos e as mulleres, en xeral, son 
vistas como mulleres e non como persoas. Os trazos propios da sociedade na posmod-
ernidade de decadencia (Ballesteros 2000) en que nos atopamos, tamén hai que telos 
en conta, coa súa filosofía de que todo vale e a súa ausencia de autoridade e límites, en 
que as normas non se cumpren e as sancións son leves, son perdoadas ou rebaixadas; 
os espectáculos deportivos entendidos como lugares para liberar tensións; a aceptación 
de que no tempo de ocio se flexibilicen as normas; e o predominio de valores individ-
ualistas e hedónicos por riba dos éticos. 
c) No contexto propio deportivo, o sitio onde ocorren os feitos, referímonos ao estadio 
e as inmediacións, o patio escolar, as actividades extraescolares ou calquera outro lugar, 
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por exemplo un bar onde se ve un partido, tanto próximo como afastado da localidade 
en que se xoga, que incluso podería estar noutro país.
Aquí están presentes os factores relacionados co xogo propiamente dito, as accións dos/
as xogadores/as, do/a adestrador/a ou monitor/a de actividades, da persoa que arbitra e 
dos/as espectadores/as. En definitiva, estamos a falar da filosofía deportiva de cada un/
unha deles/as: presenza de xogo sucio e ausencia de valores éticos, realización de xogo 
duro, aproveitar un choque para golpear o/a contrario/a, enfadarse publicamente coas 
decisións arbitrais ou entender a competición como gañar por enriba de todo. Tamén 
inflúen as características físicas e de control das instalacións deportivas: presenza 
policial, separación dos/as seareiros/as, sensación de anonimato proporcionada pola 
situación de «masa» etc.; así como as características ambientais do lugar onde ocorren 
os feitos: estadio, rúa, bar, patio escolar, pavillón de deportes etc. 
De relacionarmos este ámbito coa violencia de xénero estariamos a falar das interaccións 
cotiás na casa e na familia, na escola etc., enmarcadas nunha estrutura patriarcal: maneira 
de actuar da parella, entre os/as compañeiros/as de equipo ou entre profesorado e 
estudantes. Igualmente, da contorna próxima que rodea esas interaccións: se normaliza 
e consente o machismo ou, pola contra, o rexeita e axuda as nenas e as mulleres a 
empoderaren no día a día.
d) No contexto alleo referímonos aos factores da violencia que proceden da estrutura 
sociodeportiva creada arredor do xogo propiamente dito, é dicir, as institucións e os 
medios de comunicación que se ocupan do deporte e contribúen a convertelo en es-
pectáculo. 
Como factores institucionais destacamos a inhibición dos poderes públicos, o feito 
de non tomar decisións até que se incrementa o nivel de violencia ou aparece alarma 
social. Repercute, así mesmo, que a lexislación non sexa axeitada, que non se cumpra 
ou que a súa interpretación resulte laxa. Así mesmo, hai que mencionar a relación de 
permisividade dos clubs con determinados grupos de espectadores/as ou a ausencia de 
promoción de proxectos educativos de intervención, torneos de non-violencia e premios 
ao xogo limpo, que axudarían a darlles visibilidade e valor ás condutas positivas. 
O papel negativo dos medios de comunicación céntrase no sensacionalismo, na repe-
tición excesiva das imaxes, na esaxeración dos feitos, na notoriedade concedida aos/
ás seareiros/as máis radicais, aínda que tamén é certo que moitas veces alertan do 
problema e desempeñan, neste sentido, unha función positiva. Outra cuestión negativa 
do xornalismo deportivo é o reducionismo do significado que outorga ao deporte, pois 
só se valoran as vitorias, desprezando o proceso e o bo xogo; ademais, só se ocupa 
da violencia cando hai un suceso violento, cando debería interesarse por informar 
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regularmente das iniciativas relacionadas co xogo limpo e a non-violencia que existen. 
Finalmente, a propia profesionalización do deporte (ingresos, primas, contratos etc.) é un 
factor de violencia cando a presión desmedida por gañar se une á falta de valores éticos. 

Se aplicamos este ámbito á violencia de xénero, referímonos entón ao papel do Estado 
e á necesidade de adecuar a lexislación á realidade actual, de revisar o concepto de vio-
lencia de xénero, de mellorar o apoio e o acompañamento ás vítimas cando denuncian; 
á presenza do pensamento patriarcal nas decisións xudiciais ou ao atraso das axudas 
económicas aos/ás fillos/as das mulleres asasinadas. Os medios de comunicación 
tamén son un factor da violencia de xénero cando non defenden as vítimas, que son 
cuestionadas máis que o(s) propio(s) agresor(es), e cando falan de mulleres mortas e 
non de mulleres asasinadas.

5. O Código da non-violencia para o deporte e para a vida

O Código da non-violencia para o deporte e para a vida asume o marco conceptual da 
cultura da non-violencia e integra, en positivo, todas as condutas que foron identifica-
das como violencia na construción da teoría dos ámbitos intercondicionantes (Sánchez 
e Mosquera 2011). O obxectivo deste código non é outro que presentar e describir a 
cultura deportiva da non-violencia como un modelo, insistimos, en positivo, que axude 
a reflexionar sobre as formas de actuar, pensar e sentir no deporte e na vida en relación 
coa violencia e, en particular, sobre a violencia de xénero. 

Dado que o devandito código se formula no formato dun cuestionario, resulta un ins-
trumento práctico que pode ser empregado por docentes, adestradores/as, directivos/
as, xogadores/as, alumnado ou calquera persoa interesada doutros campos laborais, coa 
oportuna adaptación. Dunha maneira especial, permítelle ao/á profesional da educación 
física reflexionar sobre a violencia no deporte, incluídas as condutas de machismo 
cotián con categoría de violencia de xénero, debido ás diferenzas de status e dereitos 
das mulleres e os homes. De igual maneira, é posible entendelo como formulario de 
observación de compañeiros/as, alumnado, adestradores/as, outros/as profesionais e 
persoas en xeral; só hai que pensar no que a persoa observada contestaría.

Unha vez respondido o cuestionario é posible detectar as condutas con que se está de 
acordo ou en desacordo, mais tamén as que non se levan a cabo –por efecto dunha 
dobre moral– aínda que se manifeste acordo. Por tanto, quedan identificadas as tarefas 
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pendentes para mellorar no futuro. Dado que o Código reflicte o modelo da non-vio-
lencia, deberíase estar de acordo con todos os enunciados formulados.

O Código está organizado en tres apartados: actitudes e comportamentos de xogo 
limpo e non-violencia, os necesarios para a competición e aqueles que cómpren para 
a cooperación. Cada un deles recibe o nome de «caixa de correo», pois na experiencia 
desenvolvida na guía sobre a non-violencia para escolares e persoas curiosas (Mosquera 
2004c) proponse depositar as condutas negativas en colectores de reciclaxe para poder 
transformalas en positivas e logo colocar estas nas caixas de correo dos desexos. Alén 
das tres categorías (xogo limpo e non-violencia, competición e cooperación), elabo-
ráronse 13 subcategorías e 60 enunciados; non obstante, a versión revisada do Código 
que se presenta neste artigo inclúe 66 enunciados.

Finalmente ofrécese un contrato e un carné da non-violencia, no caso de que haxa acor-
do cando menos en 60 frases, por se considerar que noutras pode haber discrepancias 
motivadas por problemas de interpretación. O obxectivo é demandar o compromiso da 
persoa que respondeu o cuestionario e facer que xurda o seu sentimento de pertenza 
ao Club da non-violencia. 

Caixa de correo 1. Actitudes e comportamentos de xogo limpo e non-vio-
lencia
• Rexeitamos a violencia física.
Os/as xogadores/as que, a propósito, dan patadas, agarran o/a contrario/a etc. para 
interromper o seu xogo, é que non teñen as verdadeiras habilidades deportivas para 
superalo/a.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Ás persoas que habitualmente dan patadas e son demasiado brutas hai que pedirlles 
que se desculpen diante das demais e se comprometan a xogar limpo de aí en diante.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Ás persoas que non cumpren o compromiso de xogar limpo e sen violencia, hai que 
pedirlles que abandonen o xogo até que estean dispostas a xogar limpo coas demais.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Non estamos de acordo coas persoas que estragan o que é de todos/as: papeleiras, 
bancos etc., e realizan pintadas nas paredes dos edificios das demais.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
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• Rexeitamos a violencia verbal.
Os insultos á persoa que árbitra ou a outros/as xogadores/as nunca axudan a aumentar 
o marcador e sempre dan unha mala imaxe do deporte, dos/as deportistas e dos/as 
espectadores/as.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
As persoas que manifestan insultos de odio e rancor cando perden, cando outras xogan 
mellor que elas etc. non son auténticas deportistas porque non saben perder.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Se hoxe gañas e te burlas dos membros do equipo contrario, lembra que mañá ti tamén 
podes perder e non che gustará que se burlen de ti. Hai que saber gañar.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Xogamos para gañar e superar o equipo contrario, este é o obxectivo da competición, 
pero non hai ningún xogo deportivo que inclúa a humillación e a burla das demais 
persoas.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Poñerlles alcumes ás demais persoas: paquete, manta, meniña, gordiño, marimacho 
etc. para burlarse delas non é propio de auténticos/as deportistas.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
• Rexeitamos a violencia xestual.
Hai que utilizar as normas de cortesía ao rematar o partido e felicitar os membros do 
equipo contrario. Hai que ser un/unha auténtico/a xogador/a sempre, desde o principio 
até o final.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Hai que aprender a controlar os xestos e enfados por capricho e non marchar do xogo 
porque as cousas non saen como queremos.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Os xestos obscenos, cortes de manga etc. non son propios dos/as auténticos/as depor-
tistas.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
• Aceptamos o xogo limpo e respectamos as normas.
O xogo limpo no deporte e na vida non acepta o excluír a outras persoas por envexas, 
poñer na súa contra os/as outros/as compañeiros/as etc.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
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A deportividade rexeita que se simulen faltas e se fagan trampas para enganar ao/á 
xuíz/a ou árbitro/a e aos/ás demais deportistas.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
O/a bo/a deportista cumpre as normas establecidas polo grupo ou o regulamento e 
tamén denuncia as inxustizas.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
A vantaxe no marcador hai que conseguila en igualdade de condicións. Aproveitar a 
desvantaxe do equipo contrario, cando un/ha dos/as seus/súas xogadores/as caeu e está 
lesionado/a no campo, non é correcto.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Caixa de correo 2. Actitudes e comportamentos necesarios para a compe-
tición
• Todas as persoas somos necesarias para xogar.
Todos/as os/as integrantes do equipo son necesarios/as, aínda que non poidan participar 
todos/as sempre nin todos/as á vez.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Se excluímos do xogo aos/ás que consideramos que xogan peor, nunca poderán mellorar 
e acadar seguridade en si mesmos/as.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Sen equipo contrario non hai competición. Por tanto, non é un inimigo, é o rival que 
necesitamos para poder competir.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Sen xuíz/a ou árbitro/a non se pode empezar nin terminar un partido oficial. Por tanto, é 
imprescindible no deporte para que se respecten as regras e se poida decidir quen gaña.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
• Ademais de preocuparse de gañar hai que valorar o bo xogo, o progresar e me-
llorar como persoa e como equipo.
O importante é participar, porque para poder gañar ou perder hai que participar.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Ao final da competición, ademais de preocuparse de gañar, hai que falar co profesorado 
ou o/a adestrador/a sobre como se participou e se se conseguiron as metas propostas.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
No deporte, e na vida, é necesario aprender a ter paciencia, aprender a esperar a vitoria 
e os obxectivos perseguidos.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
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• Debemos reaprender a gañar e reaprender a perder.
Nas competicións non poden gañar todos os equipos, porque a competición está orga-
nizada para que ao final só haxa un gañador.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Na competición o importante é loitar de forma leal pola vitoria.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Participar na competición ofrece a opción de gañar e a opción de perder. Se non admites 
o risco de perder, entón é mellor non xogar.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Ademais de aprender a xogar, é necesario aprender a enfrontarse coa derrota, porque 
forma parte do xogo e da vida.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Unha derrota non é un fracaso, é a oportunidade para mellorar na próxima ocasión.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Cando perdes, o/a xuíz/a ou árbitro/a non ten a culpa de todo. A persoa que arbitra 
pode equivocarse, pero todos/as nos equivocamos moitas máis veces do que pensamos.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
• Debemos estar dispostos/as a admitir a superioridade do equipo contrario.
Ademais de preocuparse por gañar, hai que aprender a recoñecer as vitorias e a supe-
rioridade do equipo contrario.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Unha xogada é boa e un golazo é un golazo, aínda que o marque o equipo contrario.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Como espectadores/as debémoslle aplaudir ao noso equipo e ao contrario, esas actitudes 
marcan as diferenzas entre un/unha bo/a espectador/a e o/a que non o é.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Desde as bancadas, como espectadores/as, sempre nos parece todo moi doado.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Caixa de correo 3. Actitudes e comportamentos necesarios para a coope-
ración
• Rexeitamos os/as deportistas que van por libre. Hai que cooperar.
Hai que axudar os/as compañeiros/as de equipo e cumprir coas tarefas propias de cada 
un/unha, iso é cooperar.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
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Cando xogamos hai que implicarse ao máximo no xogo, dar o mellor dun/dunha mes-
mo/a e gastar todas as enerxías.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Aínda que o equipo contrario é o noso rival, tamén debemos cooperar con el para 
desenvolver un bo partido e dentro da filosofía do xogo limpo.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
A cooperación tamén implica atender as instrucións do/a árbitro/a: a súa tarefa é axudar 
a que todo saia ben.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Cooperar tamén significa obedecer as consignas e decisións do/a adestrador/a, dánolas 
para que todo saia ben na competición.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
As diferenzas de opinión entre participantes durante un partido soluciónaas a persoa 
que fai de capitá ou de adestradora. E débense falar despois do partido.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
As diferenzas de opinión co/a adestrador/a ou profesor/a deben exporse con actitude 
de respecto e despois do xogo.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Debemos aprender a controlar o noso comportamento, porque pode ter consecuencias 
negativas para o equipo (cartóns amarelos, vermellos etc.) e, ademais, os/as nosos/as 
seguidores/as pódense ver defraudados/as.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
É necesario colaborar na colocación e recollida do material deportivo, porque todos o 
utilizamos, non é só unha responsabilidade do profesorado ou do/a adestrador/a.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
• Rexeitamos o modelo dos/as deportistas que cren ser os/as mellores.
Hai que valorar a todos/as os/as participantes, non só aos/ás que gañan, chegan primeiro, 
meten máis goles ou conseguen máis puntos.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Nos deportes de equipo non se pode buscar só o éxito propio e destacar por enriba 
dos/as demais.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Nos deportes, e na vida, o éxito débese a todos os membros do equipo: os que xogan, 
os que non saíron xogar, o/a adestrador/a, as persoas que ocupan cargos directivos etc.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
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Os/as xogadores/as que son humildes ante os seus éxitos deportivos son os/as verda-
deiros/as deportistas.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Hai que comprender os fallos dos/as compañeiros/as, todos/as temos fallos e ningunha 
persoa é perfecta.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
• Estamos en contra do machismo e do sexismo.
Un equipo somos todos e todas, non é correcto converter as nenas en invisibles, igno-
ralas e non pasarlles o balón só porque son nenas.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Excluír as nenas do xogo ou convertelas en invisibles, só porque son nenas, é unha 
conduta machista e de discriminación.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Un neno, simplemente por ser neno, non xoga mellor que unha nena. Non todos os 
nenos son bos facendo deporte.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Excluír os nenos, só por ser nenos, das actividades que organizan as nenas é unha 
actitude de sexismo. Eles teñen calidades para practicalas.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
O deporte é para todos/as, para os nenos e para as nenas. Cada un/unha achega as súas 
calidades.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
O patio do recreo ou o pavillón é de todos/as, non é propiedade nin dos nenos nin das 
nenas. Hai que repartir con xustiza o espazo para xogar.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
O machismo non é o contrario do feminismo.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
O feminismo reivindica a igualdade de oportunidades e dereitos para homes e mulleres.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Utilizar unha linguaxe inclusiva ao falar ou escribir é unha maneira de visibilizar as 
persoas excluídas, as nenas e as mulleres.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
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O humor sexista, a linguaxe sexista e a publicidade sexista tamén son exemplos de 
machismo.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
• Defendemos o diálogo e a cooperación ante unha discusión ou conflito.
Ante unha discusión, hai que aprender a escoitar as demais persoas e a organizar 
quendas para falar.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Nunha situación de conflito hai que ser imparciais e recoñecer diante dos/as demais 
que alguén, aínda que non sexa o/a meu/miña amigo/a, pode ter razón ou boas ideas.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Ante unha discusión deportiva hai que ser capaz de poñerse no lugar das outras persoas 
para poder entender o que pasou e saber realmente como se senten.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Ante un conflito debemos buscar a solución máis xusta para cada caso, e non unha 
igual para todas as situacións.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
A arbitraxe e a mediación son estratexias para afrontar conflitos, pero hai que coñecer 
as vantaxes e inconvenientes de cada unha.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
• Debemos ter palabra e cumprir os compromisos adquiridos.
Despois dunha situación de conflito é fundamental cumprir co que se acordou e lem-
brarlles aos/ás demais que tamén deben facelo.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
As que non cumpren o acordado non son persoas en que poidamos confiar.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
No deporte e na vida, cada persoa debe cumprir cos seus compromisos e loitar polo 
que considera xusto e ético, a pesar de que outras non o fagan.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
Se os valores éticos son os que están en primeiro lugar na xerarquía de valores dunha 
persoa hai garantía de que cumprirá os seus compromisos.
...................................................................................... De acordo [ ] En desacordo [ ]
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6. Contrato e carné da non-violencia para profesionais da educación física e o 
deporte (ou outros/as profesionais)

Se ao finalizar a contestación do Código a persoa está de acordo con cando menos 60 
frases, pode asinar o contrato e cubrir o carné para pertencer ao Club da non-violencia. 

1. Actitudes e comportamentos de xogo limpo e non-violencia:
• Rexeitamos a violencia física.
• Rexeitamos a violencia verbal.
• Rexeitamos a violencia xestual.
• Aceptamos o xogo limpo e respectamos as normas.
2. Actitudes e comportamentos necesarios para a competición:
• Todas as persoas somos necesarias para xogar.
• Ademais de preocuparse de gañar, hai que valorar o bo xogo, o mellorar como persoa 
e como equipo.
• Debemos reaprender a gañar e reaprender a perder.
• Debemos estar dispostos/as a admitir a superioridade do equipo contrario.
3. Actitudes e comportamentos necesarios para a cooperación:
• Rexeitamos os/as deportistas que van por libre. Hai que cooperar.
• Rexeitamos o modelo dos/as deportistas que cren ser os/as mellores.
• Estamos en contra do machismo e o sexismo.
• Defendemos o diálogo e a cooperación ante unha discusión ou conflito.
• Debemos ter palabra e cumprir os compromisos adquiridos.

Nome e apelidos 

........................................................................................................................................

Coa sinatura deste contrato comprométese a cumprir, no deporte e na vida, o Código 
da non-violencia e a difundir esta filosofía entre outros/as profesionais da educación 
física e do deporte ou doutros ámbitos.

Lugar ………………………………., ….. de .................................. 20.......
Sinatura
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7. Conclusións

Primeira. O Código da non-violencia para o deporte e para a vida é un recurso que 
permite identificar as maneiras de obrar, pensar e sentir propias da cultura da non-vio-
lencia, aplicables tanto ao mundo do deporte como a outras áreas da vida: o deporte é 
un reflexo da vida e da sociedade. 

Segunda. Xa que logo, aínda que vai dirixido a profesionais da educación física e do 
deporte, tamén é posible que outros/as profesionais poidan aplicalo no seu contexto 
de traballo. 

Terceira. A violencia, tanto a que acontece no deporte como a violencia de xénero, 
é unha construción social, o que implica que o concepto de violencia pode mudar: é 
posible que se faga máis estrito e nos permita avanzar cara a sociedades máis civili-
zadoras e inclusivas, mais tamén é posible que se retroceda nas conquistas acadadas. 

Cuarta. A lexislación é un reflexo da sociedade, e malia que avanzou tanto no tocante 
á violencia no deporte como a respecto da violencia de xénero, permanecen como 
habituais as condutas denunciables e discriminatorias. O contido da lexislación ten 
que pasar á vida cotiá, a cidadanía e as persoas que traballan na política, todas deben 
coñecela en profundidade para non dar pé a interpretacións posmachistas que provoquen 
dúbidas, receos ou malos entendidos. Cómpre continuar a facer pedagoxía. 

Quinta. A teoría dos ámbitos intercondicionantes, aínda que foi construída para expli-
car a violencia no deporte, como se demostrou, tamén serve para ordenar os factores 
asociados á violencia de xénero. 
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Resumo

Neste traballo realízase unha análise da percepción que a cidadanía ten das medidas de apoio 
que existen actualmente para as vítimas da violencia de xénero a partir dos resultados dunha 
enquisa de elaboración propia que versou sobre dous temas principais: os lugares aos cales se 
dirixirán as mulleres vítimas da violencia de xénero para solicitar protección, dun lado; e, do 
outro, a eficacia das medidas para axudalas. A mostra da poboación empregada para o estudo foi 
de 248 persoas de ambos os sexos e diferentes idades. A análise revela diferenzas nas opinións 
dadas por homes e mulleres e segundo os grupos de idade, o que nos permite considerar o sexo 
e a idade condicionantes das opinións sobre a violencia de xénero na nosa contorna actualmente.

Palabras chave: violencia de xénero, muller, medidas, idade, sexo.

Abstract

In this work an analysis has been carried out on the perception that people have in relation 
to the support measures that currently exist for the victims of gender violence. The sample of 
population used for the study is 248 people of both sexes and different ages. The two items used 
are: Places that they believe would be targeted by women victims of gender violence and the 
effectiveness of measures to help them. The result shows differences in the opinions given between 
men and women and according to age groups. Therefore, sex and age are conditioning factors 
in the opinions regarding gender violence that currently exist in our environment.

Keywords: Gender violence, Women, Measures, Age, Sex.

Isabel Novo-Corti e Lara Pico Fernández

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo 9, 2019, pp. 69-84



71

1. Introdución

O concepto de violencia de xénero foi definido pola Organización das Nacións Unidas 
(ONU) no artigo 1 da Declaración sobre a eliminación da violencia contra a muller 
(Oficina do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Dereitos Humanos 1993) 
como «todo acto de violencia baseado na pertenza ao sexo feminino que teña ou poida 
ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para a muller, 
así como as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación arbitraria da liberdade, 
tanto se se producen na vida pública como na vida privada». 

Isto é, a violencia de xénero prodúcese cara ás mulleres polo feito de selo e busca un 
control sobre elas, e faino con base nas desigualdades sociais existentes entre homes 
e mulleres, na discriminación histórica e a falta de dereitos que sempre caracterizaron 
as mulleres até os nosos días. 

De acordo con Violante Martínez (2010, 200-205), as sociedades foron xerando unha 
serie de esquemas de xénero en que se establece unha estrutura organizada da economía, 
con homes e mulleres ocupando uns roles determinados en función das diferenzas entre 
eles e elas. A devandita estrutura, baseada en estereotipos de xénero ‒é dicir, na crenza 
de que hai actividades máis adecuadas para os homes ou trazos moi determinantes e 
distintivos entre ambos os sexos‒, inflúe nos comportamentos e as decisións dos su-
xeitos, e é, por tanto, unha causa da violencia de xénero e da situación discriminatoria 
que sofren moitas mulleres na sociedade (López e López 2013, 301-311).

Con outras palabras, poderiamos dicir que as diversas sociedades asumiron desde a 
antigüidade un sistema patriarcal en que os homes eran superiores ás mulleres, por se 
considerar os primeiros como seres racionais e as segundas como seres emocionais. 
Este sistema patriarcal, aínda presente nas sociedades actuais, tende, con todo, a de-
saparecer a medida que se desenvolven as sociedades. O seu mantemento, que é o da 
diferenciación sexual e a violencia de xénero, foi posible polos costumes, as normas 
e as ideoloxías sociais que o encubriron, xa que a maior parte da violencia de xénero 
ten lugar nos fogares, mesmo se nunca estivo totalmente naturalizado.

Segundo Pilar Rodríguez e Huzefa Khalil (2013), precisamente o grao desenvol-
vemento da sociedade ‒da sociedade agraria á industrial e desta á postindustrial‒ é 
un elemento determinante á hora de entendermos os factores que poden xustificar a 
violencia de xénero nun momento histórico dado. Así, estas autoras sosteñen que as 
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sociedades agrarias toleran a violencia contra as mulleres máis que as postindustriais. 
Esta diferenza fundaméntase nos valores tradicionais que caracterizan as sociedades 
agrarias, en que a familia é moi importante e hai moi pouca transixencia cara a certos 
dereitos individuais das mulleres, como poden ser o dereito ao aborto ou ao divorcio. 

Dito doutro xeito, a medida que se vai evolucionando desde as sociedades agrarias ás 
sociedades industriais e postindustriais, prodúcese unha maior liberalización dos valores 
e un cambio nos roles familiares e sexuais que aumenta a igualdade de xénero, pois 
a incorporación da muller ao traballo, e con iso, a súa autonomía financeira, aumenta 
a tolerancia cara aos seus dereitos individuais. En definitiva, prodúcese un cambio 
cultural que dá orixe a unha serie de movementos a prol da igualdade, tanto no campo 
social como no político, entre as novas xeracións.

Así mesmo, a explicación das actitudes sociais que sosteñen a violencia de xénero, 
culpan as vítimas e xustifican os agresores podemos atopala, segundo numerosos estudos 
(Valor-Segura, Expósito e Moya, 2011; Herrera, Expósito, Moya e Houston 2012), na 
ideoloxía, en concreto na ideoloxía de xénero e, dentro dela, no sexismo como factor 
que perpetúa este tipo de violencia. 

O sexismo é descrito por Mari Carmen Herrera, Francisca Expósito, Miguel Moya e 
Diane Houston (2012) como a crenza de que os homes e as mulleres son diferentes e 
por iso ocupan distintas posicións na sociedade. Cando un home é sexista, pode que 
vexa os avances da súa parella na sociedade como un factor que ameaza o seu poder 
dentro da relación. Á súa vez, isto pode provocar que as mulleres repriman o seu com-
portamento para evitar que as súas parellas se sintan intimidadas e se volvan violentas, 
o cal reforza a desigualdade. Xa que logo, estas/es investigadoras/es xulgan que a causa 
da violencia de xénero non é o sexismo en si mesmo, senón a percepción da ameaza 
por parte das persoas que teñen esa ideoloxía.

Diversos estudos, entre eles o antes mencionado de Violante Martínez (2010), falan 
da existencia dun sexismo ambivalente, xa hostil, xa benévolo. O sexismo hostil 
considera as mulleres inferiores e entende que deben limitarse a unha serie de roles 
e comportamentos na familia e a sociedade. O sexismo benévolo, pola súa vez, pasa 
máis desapercibido pola súa asociación a un comportamento positivo cara ás mulleres, 
pois entende que estas necesitan protección e coidados por parte da súa parella; mais 
non deixa de supor, como vemos, unha diferenciación en función do sexo entre homes 
e mulleres. Este sexismo benévolo, que adoita ser máis común entre as mulleres no 
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mundo, ao contrario do que ocorre en España, pode ser mesmo máis prexudicial que o 
hostil polo seu agocharse detrás de boas intencións (Martínez 2010, 200-205).

Por último, cabe citarmos que outra ideoloxía que pode perpetuar a violencia doméstica 
é a da denominada «crenza dun mundo xusto». Os/as defensores/as desta ideoloxía 
consideran que as persoas reciben o que merecen, é dicir, culpan as vítimas da violencia 
da parella para poder defender a súa ideoloxía e soster que, mentres eles/as mesmos/
as se comporten dunha forma adecuada, non correrán igual sorte.

A igualdade laboral é un importante medio na loita contra a violencia de xénero, para 
erradicala, e, asemade, un dos terreos máis conflitivos en canto á igualdade de xénero se 
refire, e non sen razón. De acordo cos datos do Instituto Nacional de Estatística (2019) 
non só a fenda de xénero segue a existir arestora no tocante aos salarios (é do 12-14%): 
a diferenza entre as porcentaxes de persoas empregadas segundo o sexo é dun 14% de 
media, coas maiores diferenzas no grupo de 55-64 anos e as menores no de 16-24 anos. 

Así e todo, cómpre notarmos que en España leva producíndose unha redución desa 
diferenza nos últimos sete anos maior que a da media europea. Ademais, recentemente o 
Real decreto lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade 
de trato e oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación (BOE n.º 
57, do 7 de marzo de 2019), veu obrigar as empresas con máis de 50 traballadores a 
implantar plans de igualdade e a rexistrar os salarios que pagan aos membros do seu 
cadro de persoal, o que sen dúbida contribuirá a paliar a fenda de xénero existente en 
España en materia salarial, que tan importantes desigualdades provoca. 

Neste traballo realízase unha análise da percepción que a cidadanía ten das medidas de 
apoio que existen actualmente para as vítimas da violencia de xénero, en concreto, na 
parella, dentro do ámbito privado, é dicir, nas relacións íntimas entre homes e mulleres 
en que os homes usan a forza física de xeito deliberado como forma de manter o seu 
poder sobre as mulleres. Aínda que resulta case imposible contabilizar o número de 
mulleres que son maltratadas cada día polo seu noivo, marido ou ex-parella, un estudo 
recente da Organización Mundial da Saúde (2017) estima que case un terzo das mulle-
res sufriu algún tipo de violencia no marco da súa relación de parella ao longo da súa 
vida. Isto fai da violencia de xénero un problema de gran calado no ámbito mundial, 
xa que existe, mesmo se en diferentes medidas, en todas as sociedades e en todos os 
niveis educativos e económicos.
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A violencia de xénero ten importantes repercusións, motivo polo que organismos tanto 
públicos como privados intentan establecer medidas que acaben con ela e ofrezan apoio 
ás vítimas e os grupos de risco. Falamos, en primeiro lugar, das súas consecuencias 
na saúde física e psicolóxica das mulleres que a sofren e a súa situación económica 
e social; e, secundariamente, dos seus custos en termos de maior gasto sanitario, ac-
tuacións policiais e do sistema xudicial, diminución da participación das mulleres no 
mercado laboral, redución da produtividade feminina etc.

No tocante á metodoloxía empregada, servímonos de fontes primarias e secundarias. 
As dificultades que atopamos á hora de conseguirmos os datos que nos interesaban 
conducíronnos a elaborar unha enquisa para coñecer as opinións da sociedade españo-
la, a partir dunha adaptación de diversos estudos científicos anteriores (Valor-Segura, 
Expósito e Moya 2011; Meil 2011; Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero 
2016; Rodríguez e Khalil 2013) que recollese os diferentes aspectos da violencia de 
xénero tratados polos seus autores.

2. A violencia de xénero na parella en España e a Unión Europea

Neste apartado realizamos unha breve análise da situación actual en España en com-
paración coa media da UE-27 a través de diferentes figuras obtidas da enquisa sobre 
a violencia de xénero contra as mulleres da Axencia dos Dereitos Fundamentais da 
Unión Europea (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) (2014b). Se 
nos referimos á violencia de xénero unicamente no ámbito da parella, o seguinte mapa 
permítenos, cun simple golpe de vista, coñecer a situación actual tanto en Europa como 
en España, que figura entre os países cunha porcentaxe inferior de violencia de xénero, 
o que non significa que o problema perda importancia no noso país.
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Figura 1. Violencia física, sexual ou psicolóxica por parte da parella desde os 15 anos

Fonte: Axencia dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea (2014b).

Na Táboa 1 móstrase un resumo dos resultados obtidos na enquisa da Axencia dos 
Dereitos Fundamentais da Unión Europea (2014b). 
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Táboa 1. Comparativa España vs. UE-27

Fonte: elaboración propia a partir de datos da Axencia dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea 
(2014b).

Como mostra a Táboa 1, a porcentaxe de mulleres vítimas da violencia de xénero tanto 
de forma física como sexual ou psicolóxica por parte ou non da súa parella desde os 15 
anos é notablemente inferior en España que na media europea. Canto á percepción da 
poboación das medidas de apoio ás vítimas da violencia de xénero existentes en España 
e en Europa, atopamos diferentes resultados. Como podemos apreciar, o coñecemento 
por parte da poboación española das medidas existentes para previr a violencia de xénero 
e protexer as mulleres vítimas é superior nun 10% ao da poboación europea. Ademais, 
a porcentaxe da poboación española que viu ou escoitou recentemente campañas contra 
a violencia de xénero é superior nun 33% á poboación europea.

A poboación española parece estar máis concienciada no tocante á violencia de xénero 
e ter un maior coñecemento das actuacións nesta materia –leis e iniciativas políticas– 
dos organismos e as institucións oficiais, o que pode explicar que España se encontre 
entre os países con menor índice de violencia de xénero da UE-27 (Fernández 2014). 
A situación en España é, se pode dicirse así, mellor que no conxunto europeo.

3. Medias medidas de apoio para evitar a exclusión das mulleres vítimas da vio-
lencia de xénero

Como notamos na introdución, a finalidade do noso estudo foi coñecer a valoración 
que a cidadanía fai das principais medidas de apoio ás mulleres vítimas da violencia 
de xénero, así como da efectividade destas medidas, con base nunha enquisa a unha 

 Violencia física ou  Coñecemento das Coñecemento das Viches ou escoitaches
 sexual por parte leis e as iniciativas leis e as iniciativas recentemente
 ou non da parella  políticas para  políticas para campañas contra
 desde os 15 anos previr a violencia protexer as mulleres  a violencia contra 
  doméstica en caso de violencia as mulleres?
 España UE-27 España UE-27 España UE-27 España UE-27
Si 22% 33% 59% 49% 69% 59% 83% 50%
Non 78% 67% 29% 36% 22% 28% 15% 48%
Non coñezo  — — 12% 15% 9% 13% 1% 2%
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mostra poboacional que finalmente estivo conformada por 248 persoas de ambos os 
sexos e diversas idades. Así mesmo, perseguimos pescudar a existencia de grupos 
poboacionais con opinións diferentes respecto deste tema.

Táboa 2. Obxectivos do estudo

Fonte: elaboración propia.

A comparativa entre sexos é, ao noso entender, interesante, xa que os homes son menos 
propensos a sufrir violencia de xénero e, xa que logo, poderían non vela como un pro-
blema tan grave como as mulleres. Ademais, son os principais agresores na violencia 
contra as mulleres, polo que poderían entender que o apoio institucional existente 
arestora é o necesario e que non son precisos cambios. A análise entre grupos de idade 
é tamén nos parece relevante, xa que non todos os grupos de idade terían por que ter 
as mesmas ideas acerca da violencia de xénero, dado que a súa educación non foi igual 
nin tampouco o contexto en que medraron.

No estudo tratouse de determinar a presenza de diferenzas significativas nas respostas 
dadas entre homes e mulleres e entre grupos de idade a través do contraste dunha serie 
de hipóteses. Para definir as hipóteses nulas, comezamos por establecer o seguinte 
grupo de preguntas relativas aos lugares aos cales poden acudir as mulleres vítimas 
da violencia de xénero:

a) HSA0 = a opinión sobre se as mulleres saberían onde acudir para denunciar unha 
situación de violencia de xénero é igual entre homes e mulleres.
b) HSA10 = a opinión sobre se as mulleres se dirixirían á Policía para denunciar unha 
situación de violencia de xénero é igual entre homes e mulleres.
c) HSA20 = a opinión sobre se as mulleres se dirixirían á Garda Civil para denunciar 
unha situación de violencia de xénero é igual entre homes e mulleres. 
d) HSA30 = a opinión sobre se as mulleres se dirixirían aos xulgados para denunciar 
unha situación de violencia de xénero é igual entre homes e mulleres.
e) HSA40 = a opinión sobre se as mulleres se dirixirían a asociacións de mulleres para 
denunciar unha situación de violencia de xénero é igual entre homes e mulleres.

 Medidas de apoio Efectividade
Xénero Análise diferencial por sexo Análise diferencial por sexo
Idade Análise diferencial por grupos de idade  Análise diferencial por grupos de idade
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f) HSA50 = a opinión sobre se as mulleres se dirixirían a centros de atención a mulleres 
para denunciar unha situación de violencia de xénero é igual entre homes e mulleres.
g) HSA60 = a opinión sobre se as mulleres se dirixirían ao teléfono xeral de atención 
ás vítimas para denunciar unha situación de violencia de xénero é igual entre homes 
e mulleres. 
h) HSA70 = a opinión sobre se as mulleres se dirixirían ao teléfono autonómico de 
atención ás vítimas para denunciar unha situación de violencia de xénero é igual entre 
homes e mulleres.

Canto ás hipóteses nulas relativas á efectividade das medidas de apoio ás mulleres 
vítimas de violencia de xénero, foron as seguintes:

a) HMA0 = todas as persoas enquisadas consideran igual de efectivas as axudas eco-
nómicas.
b) HMA10 = todas as persoas enquisadas consideran igual de efectivas as facilidades 
no traballo.
c) HMA20 = todas as persoas enquisadas consideran igual de efectivo o apoio psicolóxico.
d) HMA30 = todas as persoas enquisadas consideran igual de efectivo o apoio xurídico.
e) HMA40 = todas as persoas enquisadas consideran igual de efectivos os aloxamentos 
protexidos.
f) HMA50 = todas as persoas enquisadas consideran igual de efectivo o teléfono de 
atención xeral ás vítimas (016).
g) HMA60 = todas as persoas enquisadas consideran igual de efectiva a pulseira que 
controla o maltratador se tenta achegarse á vítima.
h) HMA70 = todas as persoas enquisadas consideran igual de efectivo o teléfono de 
información xeral sobre a violencia de xénero.
i) HMA80 = todas as persoas enquisadas consideran igual de efectivos os cursos e pro-
gramas de rehabilitación de maltratadores.

Cando dicimos «todas as persoas enquisadas» referímonos a que non haberá diferenzas 
entre as respostas dadas por homes e mulleres ou entre os grupos de idade. As hipóteses 
alternativas corresponderon á existencia de diferenzas en función do sexo ou o grupo 
de idade en cada ítem. 
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Táboa 3. Análise dos resultados do estudo

Fonte: elaboración propia.

Por xénero, no caso da proba para coñecer se existían diferenzas estatisticamente sig-
nificativas polo feito de pertencer a un ou outro sexo, levamos a cabo primeiramente 
o test de Levene, para continuar coa proba T de Student. Os resultados do test de 
Levene para a igualdade de varianzas indicou que debemos traballar baixo o suposto 
de varianzas heteroxéneas para aquelas hipóteses cun nivel de significación < 0,05: 
HSA10, HSA20, HMA0, HMA20, HMA30 e HMA40. Pola súa banda, na proba T de Student 
obtivéronse diferenzas estatisticamente significativas entre as respostas dadas por 
homes e por mulleres, cun nivel de significación < 0,05 nas hipóteses: HSA40, HSA50, 
HMA20, HMA40, HMA50 e HMA70.

As respostas móstrannos que as persoas enquisadas consideran que as vítimas da 
violencia de xénero acudirán a un certo tipo ou outro de apoio institucional segundo 
sexan homes ou mulleres. É algo que se pon de manifesto particularmente no caso das 
hipóteses HSA40 e HSA50, que fan referencia ás asociacións de mulleres e os centros 
de atención a mulleres, pois as mulleres opinan que as vítimas de violencia de xénero 
acudirán a estas entidades en maior medida que os homes. Isto pode deberse ao seu 
maior coñecemento das devanditas asociacións e os devanditos centros, xa que algunhas 
poderían ser vítimas ou coñecer vítimas na súa contorna próxima, así como pertencer 
a centros de axuda ás mulleres ou aloxamentos protexidos. 

Se o que temos en conta é a efectividade das medidas para axudar ás vítimas da vio-
lencia de xénero, neste caso existen maiores diferenzas relacionadas co sexo da persoa 
enquisada, concretamente nas hipóteses HMA20, HMA40, HMA50 e HMA70, relacionadas 
co apoio psicolóxico, os aloxamentos protexidos e o teléfono de atención xeral ás 
vítimas. Do mesmo xeito que antes, son as mulleres as que puntúan máis alto nestas 
opinións. De feito, en todas as hipóteses definidas as mulleres outorgan unha maior 
efectividade ás medidas presentadas que os homes. Ademais, para o caso das hipóteses 
nulas rexeitadas, as respostas dadas polas mulleres teñen unha menor variabilidade 

 Medidas de apoio Efectividade
Xénero Diferenzas entre homes e mulleres Diferenzas entre homes e mulleres
Idade Diferenzas entre os grupos sen distincións Diferenzas entre os grupos de idade 
  máis novos e os máis maiores
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que as dos homes, o que interpretamos como unha maior igualdade na percepción da 
efectividade das diferentes medidas por parte do sexo feminino. 

A explicación pola que as mulleres valoran en maior medida a efectividade das medidas 
de apoio á vítimas non difire da antes dada: é máis probable que unha muller coñeza, 
se non o é ela en primeira persoa, vítimas da violencia de xénero. Isto faina, en moitas 
ocasións, estar en contacto coas medidas de apoio mencionadas e involucrarse para 
axudar as mulleres que sofren esta violencia.

Por grupos xeracionais, realizamos o test de Levene e a proba ANOVA, mais, neste 
caso, coa finalidade de identificar diferenzas estatisticamente significativas polo feito 
de pertencer a un intervalo de idade ou outro. Traballamos baixo o suposto da homo-
xeneidade de varianzas para todas as hipóteses excepto HMA80, xa que o test de Levene 
deu como resultado un nivel de significación > 0,05 para todas as demais hipóteses. No 
relativo á proba ANOVA, permitiunos rexeitar as hipóteses nulas HSA30, HSA70, HMA0, 
HMA10 e HMA40, cunha probabilidade dun 95%. Unha vez comprobado que existen 
diferenzas estatisticamente significativas para as hipóteses explicitadas examinouse os 
grupos de idade entre os cales aparecían, para o que se utilizou unha proba post hoc.

Para as hipóteses en que existen diferenzas non se rexeitou, cunha probabilidade do 
95%, a hipótese nula da igualdade de varianzas, polo que o estatístico HSD Tukey 
empregado na análise post hoc tivo isto en consideración. 

Se falamos dos lugares a que acudirán as mulleres vítimas da violencia de xénero, 
existen diferenzas significativas entre os diferentes grupos de idade para as hipóteses 
HSA30 e HSA70, referentes aos xulgados e o teléfono autonómico de atención ás vítimas, 
respectivamente. 

Para o primeiro caso, as únicas diferenzas atópanse entre as persoas de 22-24 anos 
e as de 31 e máis anos; son as máis maiores aquelas que consideran que as mulleres 
vítimas da violencia de xénero acudirán aos xulgados en maior medida. No segundo 
caso, as diferenzas atópanse entre as persoas de 18-21 anos e as de 25-30 anos; entre 
as de 22-24 anos e as de 25-30 anos; entre as de 25-30 anos e as de 31 e máis. Por 
tanto, comprobouse que son as respostas do grupo de idade de 25-30 anos as que se 
diferencian estatisticamente das respostas dos demais intervalos xeracionais. Estas 
persoas son, ademais, as que puntúan en todos os casos por debaixo dos demais grupos 
de idade. É dicir, o grupo de 25-30 anos considera que as mulleres vítimas da violencia 
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de xénero chamarán ao teléfono autonómico de atención ás vítimas en menor medida 
que o resto de grupos xeracionais.

Como no caso dos apoios institucionais a que acudirán as mulleres vítimas da violencia 
de xénero, procuramos localizar os grupos de idade entre os cales existen diferenzas 
no tocante á efectividade das medidas de apoio. As hipóteses para as que se atoparon 
diferenzas son HMA0 e HMA10, sobre axudas económicas e facilidades no traballo, 
respectivamente. 

Para a primeira hipótese son os grupos de 18-21 anos e de 22-24 anos os que se dife-
rencian dos grupos máis maiores, de 25-30 anos e 31 e máis anos, pois estes últimos 
outorgan unha maior efectividade ás axudas económicas. Para a segunda, as diferenzas 
atopáronse entre o grupo máis mozo, de 18-21 anos, e o máis maior, de 31 e máis anos, 
que é o que valora en maior medida a efectividade das facilidades no traballo. 

Canto á hipótese HMA40, aínda que a súa significatividade se sitúa por debaixo do 0,05 
(0,048), o test post hoc non identifica entre que grupos están as diferenzas. Para encon-
tralas habería que realizar un segundo test, mais por se tratar dun traballo preliminar 
consideramos que podería dificultar a análise. Por iso, como o nivel de significatividade 
está no límite do 0,05, xulgamos que non existen diferenzas nesta resposta.

Na análise ANOVA por grupos de idade pódenos chamar a atención que, polo xeral, 
os grupos que se diferencian adoitan ter grupos xeracionais intermedios. É dicir, di-
ferénciase aqueles entre os que máis intervalo de idade existe. Isto pode deberse aos 
cambios na sociedade e nas ideoloxías, así como na educación recibida en cada período. 
Ademais, exceptuando as diferenzas existentes en relación coa hipótese HSA70, son 
os grupos de maior idade os que puntúan por encima dos grupos menores. Isto pode 
deberse a unha experiencia, unha concienciación e un coñecemento maiores, que, en 
moitos casos, non está presente entre a xente máis moza, precisamente polo feito de que 
non tivo que afrontar moitas situacións que os grupos xeracionais máis vellos viviron. 

As diferenzas existentes entre os grupos de idades son inferiores ás existentes entre 
homes e mulleres. Isto pode deberse á repartición nos diferentes grupos das persoas 
que teñen unha maior probabilidade de sufrir a violencia de xénero en primeira persoa 
ou coñecela na súa contorna, isto é, as mulleres. 
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Para rematarmos, non queremos deixar de notar que o noso estudo contou cunha serie 
de limitacións relativas á fonte de datos que é importante ter en conta á hora de valoralo. 
A mostra de persoas enquisadas é de ámbito nacional, mais, como difusión da enquisa 
tivo lugar de forma aleatoria, non podemos afirmar que todas as comunidades autónomas 
estean representadas nin que, as que o están, teñan unha representación equiparable. 

Doutra banda, en relación co traballo estatístico, sería conveniente realizar unha segunda 
análise post hoc que nos permitise corroborar os resultados da primeira. Xeralmente, 
os resultados destas análises adoitan coincidir, pero é posible que existan hipóteses 
para as cales un estatístico non detecte as diferenzas entre grupos, como aconteceu no 
noso caso, por contar cun nivel de significación moi próximo ao 0,05.

4. Conclusións

Primeira. Este traballo quixo poñer en valor a preocupación que hoxe existe por 
erradicar a violencia de xénero entre as persoas enquisadas, para lograr unha sociedade 
máis xusta e igualitaria.

Segunda. No estudo puidemos concluír que o problema da violencia de xénero é 
percibido de forma diferente por homes e mulleres, en termos xerais. Isto é moi impor-
tante, xa que as súas posicións son claramente contrapostas no ámbito da violencia de 
xénero: mentres que as mulleres son un grupo de risco, son os homes, de forma xeral, 
os agresores, neste tipo de violencia.

Terceira. No estudo puidemos comprobar que a idade tamén é relevante á hora de 
valorar a violencia de xénero. Consideramos que estas diferenzas poden ter a súa orixe 
na desigual formación e información recibida por cada xeración. 

Cuarta. As medidas e políticas institucionais, así como a efectividade destas, son 
máis valoradas polas mulleres que polos homes. Isto pode ser debido a que as mulle-
res son máis propensas a sufrir a violencia de xénero. As mulleres teñen, por tanto, 
maior coñecemento deste problema e da importancia do apoio institucional ás vítimas. 
A idade tamén ten grande influencia nas opinións a este respecto, pois segundo aumenta 
tamén medra a valoración das medidas de apoio ás vítimas.
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Resumo

A violencia de xénero transcendeu severamente en todo o universo feminino e non podía ser 
doutro xeito que tamén tivese un grande impacto no mundo laboral. A violencia que sofren 
as mulleres pode afectar ao seu benestar no traballo e mesmo á súa permanencia nel, xa que 
en moitos casos causa unha redución significativa das súas condicións físicas ou psicofísicas. 
Hoxe é un gran problema da nosa sociedade e un símbolo da desigualdade existente nela. É 
unha violencia dirixida contra as mulleres polo feito de selo, porque son consideradas polos 
seus agresores persoas sen os dereitos mínimos de liberdade, respecto e capacidade de decisión. 
A medida en que as leis están relacionadas coa resolución e a protección das mulleres vítimas 
desta lacra é o tema deste artigo.

Palabras chave: violencia de xénero, traballadores/as, mulleres, benestar laboral, autoridades 
públicas.

Abstract

Gender violence has transcended severely throughout the female universe and it could not 
be otherwise that it has also had a great impact on the world of work. The violence suffered 
by women can affect well-being at work or even the loss of it, since in many cases it causes a 
significant reduction in their physical or psychophysical conditions. It is today a great problem 
of our society and a symbol of the inequality existing in it. It is a violence that is directed against 
women for the very fact of being, because they are considered by their aggressors, lacking the 
minimum rights of freedom, respect and decision-making capacity. To what extent laws are 
concerned with solving and protecting women victims of this scourge is the subject of this article.

Keywords: Tender violence, Workers, Women, Labour welfare, Public authorities.
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1. Introdución

A violencia é unha realidade histórica multifacética e mutable, unha de cuxas mani-
festacións, a violencia que se exercita contra as mulleres polo simple feito de o seren, 
alcanzou hoxe un alto grao de relevancia entre as preocupacións sociais no ámbito 
mundial. Falar sobre a violencia de xénero neste contexto implica facer referencia a 
accións de poder e forza que se basean en construcións sociais e culturais ‒a pertenza 
a un sexo específico ou a orientación sexual dunha persoa‒ e se manifestan de acordo 
coa posición de subordinación en que se sitúa cada suxeito no marco das diferentes 
dinámicas do poder. Estas accións son evidentes nas relacións interpersoais e sociais.

A Comisión de Dereitos da Muller e Igualdade de Xénero do Parlamento Europeo 
(2005) sinala que hai argumentos abondo significativos como para acometer de maneira 
decidida a tarefa de buscar directrices comúns e requisitos mínimos de loita contra a 
violencia de xénero no ámbito europeo. Entre eles, como concluíntes, cabe lembrarmos 
que a violencia exercida polos homes contra as mulleres constitúe unha violación dos 
dereitos humanos, así como que a violencia a que as mulleres están expostas non é 
castigada coa mesma firmeza que a violencia a que están expostos os homes; ademais, 
é indiscutible que a violencia non é característica dunha sociedade civilizada, pois 
unha das tarefas máis importantes dun estado de dereito é precisamente protexer a 
vida e a saúde da súa cidadanía fronte á violencia. Porén, en moitos estados membros 
da Unión Europea (UE), por exemplo, a violencia contra as mulleres no fogar non foi 
considerada un delito susceptible de ser sometido a un proceso penal até as últimas 
décadas do século XX1.

Aínda quedan restos deste patrimonio histórico na UE, podemos pescudalo en certas 
prácticas xudiciais, actitudes e ideas sobre a natureza «menos seria» da violencia 
doméstica. Con todo, a finais da década dos anos noventa, a percepción da violencia 
a que están expostas as mulleres comezou a cambiar, de xeito determinante grazas á 
Declaración sobre a eliminación da violencia contra a muller, da Asemblea Xeral da 
Organización das Nacións Unidas (ONU) (Oficina do Alto Comisionado das Nacións 
Unidas para os Dereitos Humanos 1993). 

1 Desde marzo de 2004, Amnistía Internacional está a realizar unha campaña global a prol de erradicar a 
violencia contra as mulleres, que se describe como unha das máis graves violacións dos dereitos humanos 
do noso tempo. Esta organización sinala que, no entanto, un gran número de estados que teñen lexislación 
vixente ao respecto non investigan nin procesan estes crimes (Comisión de Dereitos da Muller e Igualdade 
de Xénero do Parlamento Europeo 2005).
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Por primeira vez, un documento da ONU reflicte desde a perspectiva de xénero a 
violencia dos homes contra as mulleres e vincula explicitamente esta violencia coa 
posición dominante masculina e a subordinación das mulleres, co seu mantemento: 
«[Recoñécese que] a violencia contra a muller é unha manifestación de relacións de 
poder historicamente desiguais entre o home e a muller, que conduciron á dominación 
da muller e á discriminación na súa contra por parte do home e impediron o avance 
pleno da muller, e que a violencia contra a muller é un dos mecanismos sociais fun-
damentais polo que se forza a muller a unha situación de subordinación respecto do 
home» (Oficina do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Dereitos Humanos 
1993). Canto á definición da violencia contra a muller que se fai neste documento, é 
a seguinte: «todo acto de violencia baseado na pertenza ao sexo feminino que teña 
ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para 
a muller, así como as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación arbitraria da 
liberdade, tanto se se producen na vida pública como na vida privada».

A violencia contra as mulleres non se limita á violencia física e desaparece a separación 
entre a violencia pública e a privada, malia que lamentablemente a devandita separación 
segue a marcar o xeito en que se aborda na práctica a cuestión da violencia de xénero, 
especialmente no que se refire ao argumento de que os estados non poden intervir na 
vida privada da cidadanía. Isto tamén contribuíu ao fracaso sistemático das autoridades 
xudiciais cando se trata de castigar a violencia dos homes contra as mulleres. 

Alén dunha violación dos dereitos fundamentais democráticos e humanos, da máxima 
importancia en por si, a violencia de xénero tamén é, pola súa incidencia, un grave pro-
blema social. Aínda non hai traballos fiables que reflictan a magnitude deste fenómeno 
no ámbito da UE, pero os tres estudos realizados en Finlandia (1999), Suecia (2001) e 
Alemaña (2004) ao respecto mostran que as estimacións anteriores sen dúbida a subesti-
maran (Comisión de Dereitos da Muller e Igualdade de Xénero do Parlamento Europeo 
2005, 11-14; Axencia dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea 2014): de acordo cos 
seus datos, entre o 40-50% das mulleres destes tres países sufriu nalgún momento da súa 
vida algún tipo de violencia por parte dun home. A cifra correspondente a toda a UE sería 
moi elevada: entre 80-100 millóns de mulleres. Está claro que calquera medida efectiva 
debe estar baseada en datos e cifras correctos, motivo polo cal existe certa urxencia no 
tocante á necesidade de facer estudos similares nos demais estados membros da UE2.

2 De igual maneira, tampouco contamos con datos sobre o custo que teñen para a UE estes actos de vio-
lencia desde un punto de vista puramente económico, unha perspectiva desde a cal sería necesario levar a 
cabo unha análise detallada.
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As altas taxas de mulleres vítimas en España amosan a gravidade da violencia de 
xénero no noso país: no último ano analizado polo Instituto Nacional de Estatística, 
2018, o número de mulleres vítimas da violencia de xénero aumentou un 7,9% respecto 
do ano anterior, e situouse nas 31 286, cos maiores aumentos entre as mulleres de 60-
64 anos (15,1%) e de 18-19 años (10,9%). Case a metade, o 47,3%, destas mulleres 
tiñan entre 25-39 anos de idade (Instituto Nacional de Estatística 2019). No ano 2018 
o número de vítimas mortais foi de 47, e con data do 31 de xullo de 2019 37 mulleres 
foron asasinadas (Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero 2019a, 2019b). 
Os xulgados españois recibiron un total de 40 491 denuncias de violencia de xénero 
no último trimestre de 2018, cun aumento do 3,08% en relación co mesmo período 
do ano anterior (Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do Consello 
Xeral do Poder Xudicial 2018).

A obriga da defensa das mulleres polos poderes públicos vén imposta polo artigo 9.2 da 
Constitución española (BOE n.º 311, do 29 de decembro de 1978). Así mesmo, cómpre 
notarmos que de acordo co artigo 15 da nosa Carta Magna, a violencia exercida contra 
as mulleres viola dereitos fundamentais, como o dereito á vida ou a integridade física e 
moral. E tamén os dereitos á familia, á economía e á integración social e laboral, valores 
esenciais da igualdade e da dignidade humana, protexidos polos dereitos fundamentais 
e as liberdades públicas (Monereo e Triguero 2012).

Así, foron promulgándose a Lei orgánica 11/2003, do 29 de setembro, de medidas 
concretas en materia de seguridade cidadá, violencia doméstica e integración social 
dos estranxeiros (BOE n.º 234, do 30 de setembro de 2003); a Lei orgánica 15/2003, 
do 25 de novembro, pola que se modifica a Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, 
do Código penal (BOE n.º 283, do 26 de novembro de 2003); a Lei 27/2003, do 31 de 
xullo, reguladora da orde de protección das vítimas da violencia doméstica (BOE n.º 
183, do 1 de agosto de 2003); a Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas 
de protección integral contra a violencia de xénero (BOE n.º 313, do 29 de decembro de 
2004); ou a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres 
e homes (BOE n.º 71, do 23 de marzo de 2007), ademais doutras leis aprobadas polas 
diversas comunidades autónomas no seu ámbito de competencia.

O obxectivo deste traballo é precisamente analizar a lexislación relativa á prevención 
da violencia contra as mulleres e á protección das vítimas desta violencia, xunto coa 
súa repercusión, en concreto no benestar laboral das mulleres traballadoras, desde unha 
perspectiva legal e psicosocial.
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2. Medidas de protección integral contra a violencia de xénero e benestar laboral

A realidade social e laboral que viven hoxe as mulleres é particularmente difícil, tanto 
no tocante á súa entrada no mercado laboral como canto ao seu desenvolvemento e a 
súa promoción profesionais. Inflúe nisto tamén, claro está, o actual momento de crise 
e tensións financeiras que desmantelan o estado do benestar, amais da precariedade do 
traballo e as relacións laborais (Palomino, Grande e Linares 2014). Se ademais suma-
mos a isto a condición de vítima da violencia de xénero, as desvantaxes multiplícanse 
para as mulleres. É por esta razón que conseguir un traballo, ou manter o que teñen, é 
de vital importancia para as vítimas deste tipo de violencia, pois posibilita obteren ou 
conservaren a súa independencia e, en moitos casos, liberárense do xugo a que están 
sometidas polas súas parellas; ou, dito doutro xeito, posibilita combater a serie de roles 
e estereotipos que permiten continuar coa situación de desigualdade, inferioridade e 
submisión que as mulleres teñen na nosa sociedade (Fernández e Álvarez 2012, 50-54).

Así a Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral con-
tra a violencia de xénero, xa recollía, por tanto, accións interactivas para integrar as 
mulleres vítimas da violencia de xénero no lugar de traballo e evitar as desigualdades 
a que poidan verse expostas. A Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade 
efectiva de mulleres e homes, avanzou neste sentido, ao establecer como obxectivo 
prioritario das políticas de emprego aumentar a participación das mulleres no mercado 
de traballo, mediante a mellora da súa empregabilidade e a súa permanencia no emprego 
(artigo 42.1); así como ao regular programas de inserción sociolaboral activa (artigo 
42.2) para se asignaren principalmente a grupos específicos de mulleres

A Lei do Estatuto dos traballadores (ET), arestora Real decreto lexislativo 2/2015, 
do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traba-
lladores, pola súa vez, sufriu varias reformas para resolver os problemas laborais das 
traballadoras vítimas de violencia de xénero. 

Así, por exemplo, entre as causas de suspensión do contrato encóntrase agora a «de-
cisión da traballadora que se vexa obrigada a abandonar o seu posto de traballo como 
consecuencia de ser vítima de violencia de xénero» (artigo 45.1.n do ET); e nos supostos 
de suspensión con reserva do posto de traballo sinálase que «no suposto previsto no 
artigo 45.1.n do ET, o período de suspensión terá unha duración inicial que non poderá 
exceder os seis meses, salvo que das actuacións de tutela xudicial resulte que a efecti-
vidade do dereito de protección da vítima requira a continuidade da suspensión. Neste 
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caso, o xuíz poderá prorrogar a suspensión por períodos de tres meses, cun máximo 
de dezaoito meses» (artigo 48.10).

Canto á extinción do contrato, esta posibilítase sen necesidade de cumprir o período 
de aviso previsto en cada caso (artigo 50.1.m do ET), así como tamén se permiten as 
ausencias ou faltas de puntualidade por razóns físicas ou psicolóxicas derivadas da 
violencia de xénero, acreditada polos servizos sociais de atención ou servizos de saúde 
(artigo 52 do ET). E no artigo dedicado á mobilidade xeográfica establécese o seguinte 
(artigo 40.4 do ET):

Os traballadores que teñan a consideración de vítimas de violencia de xénero ou de vítimas do 
terrorismo que se vexan obrigados a abandonar o posto de traballo na localidade onde viñan 
prestando os seus servizos para facer efectiva a súa protección ou o seu dereito á asistencia 
social integral terán dereito preferente a ocupar outro posto de traballo, do mesmo grupo 
profesional ou categoría equivalente, que a empresa teña vacante en calquera outro dos seus 
centros de traballo.

En tales supostos, a empresa estará obrigada a comunicar aos traballadores as vacantes exis-
tentes no dito momento ou as que se poidan producir no futuro.

O traslado ou o cambio de centro de traballo terá unha duración inicial de seis meses, durante 
os cales a empresa terá a obriga de reservar o posto de traballo que anteriormente ocupaban 
os traballadores.

Terminado este período, os traballadores poderán optar entre o regreso ao seu posto de traballo 
anterior ou a continuidade no novo. Neste último caso, decaerá a mencionada obriga de reserva.

É esencial para o progreso social e económico dun país facilitar o acceso ao traballo 
das mulleres vítimas da violencia de xénero, de xeito que as medidas adoptadas ao seu 
favor deben incrementarse, con vistas a atinxir unha súa integración efectiva e máis 
completa no ámbito laboral (Benjumea 2005, 7) e para a formación dunha sociedade 
máis xusta e avanzada.

3. Políticas de protección das vítimas da violencia de xénero e benestar laboral

A incorporación das mulleres ao mercado de traballo supuxo, dun lado, a súa eman-
cipación económica e social; mais, do outro, tamén produciu unha transferencia ao 
ámbito laboral das estruturas de dominación que caracterizan as relacións entre homes 
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e mulleres. Igualmente, supuxo unha transformación das relacións familiares, pola 
redución do tempo dedicado polas mulleres ás responsabilidades domésticas que tra-
dicionalmente asumiran. E, así mesmo, afectou ás relacións sociais no ámbito laboral, 
debido á consideración social do acceso das mulleres ao mercado laboral como unha 
interferencia no que era un mundo masculino, e como unha usurpación de tarefas para 
as cales non se xulga que estean cualificadas nin física nin profesionalmente.

Segundo a Organización Internacional do Traballo (2000), o benestar no traballo ten a 
ver cunha combinación de factores biolóxicos, psicolóxicos (pensamentos, emocións 
e comportamentos) e sociais (socioeconómicos, socioambientais e culturais). Agora 
ben, mentres entre os homes non se observa que exista unha relación entre benestar 
psicolóxico e profesional, entre as mulleres a relación entre ambas as variables queda 
máis patente (Romeiro 2015; Echevarría e Santiago 2016, 34). Por isto, nas últimas 
décadas, articuláronse certos mecanismos de detención, prevención e erradicación 
da violencia de xénero tendo en conta o principio de non discriminación no lugar de 
traballo (Quintanilla 2005), é dicir, tratando de conciliar os requisitos da relación de 
traballo coas circunstancias das traballadoras que sofren violencia de xénero.

O capítulo II da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección 
integral contra a violencia de xénero, co rótulo «Dereitos laborais e beneficios da se-
guridade social», conta cos seguintes tres artigos que tratan o tema: 

a) O artigo 21, que no seu primeiro apartado dispón que «a traballadora vítima de 
violencia de xénero terá dereito, nos termos previstos no Estatuto dos traballadores, 
á redución ou á reordenación do seu tempo de traballo, á mobilidade xeográfica, ao 
cambio de centro de traballo, á suspensión da relación laboral con reserva de posto de 
traballo e á extinción do contrato de traballo»; e no seu segundo apartado establece que 
«nos termos previstos na Lei xeral da Seguridade Social, a suspensión e a extinción 
do contrato de traballo previstas no número anterior darán lugar á situación legal 
de desemprego. O tempo de suspensión considerarase como período de cotización 
efectiva para efectos das prestacións de Seguridade Social e de desemprego», para 
permitir un maior axuste ás peculiaridades destes casos (as súas secuelas adoitan 
durar moito tempo).
Cabe preguntármonos, con todo, se estas medidas foron útiles para que as mulleres 
vítimas da violencia de xénero atopasen unha maior protección no seu traballo ou 
maiores facilidades para acceder a ela. É unha cuestión que, ao noso entender, debe 
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ser respondida nun sentido bastante negativo, xa que, por exemplo, a mobilidade 
xeográfica e o reordenamento do tempo de traballo adoitan ser obstaculizados polas 
poucas políticas de conciliación existentes, alén de pola oposición, en moitos casos, 
dos empresarios á reorganización do tempo de traballo na empresa (Sempere 2005).
b) O artigo 22, que, á procura da súa inserción sociolaboral, implanta un programa 
específico de emprego para as vítimas da violencia de xénero desempregadas que es-
tean rexistradas nos servizos públicos de emprego, así como medidas para incentivar o 
inicio de actividades por conta propia pola súa parte. Cómpre non esquecermos que, en 
efecto, estas mulleres teñen dificultades especiais para acceder a un emprego debido ás 
circunstancias derivadas da situación de violencia sufrida (como o illamento do mundo 
laboral e social ou a deterioración da súa autoestima persoal). Noutras ocasións necesitan 
trasladar a súa residencia habitual a un lugar diferente para estaren protexidas, o que 
moitas veces implica para elas a necesidade de atopar un novo emprego.
Os dous aspectos foron desenvolvidos polo Real decreto 1917/2008, do 21 de novem-
bro, polo que se aproba o programa de inserción sociolaboral para mulleres vítimas 
da violencia de xénero (BOE n.º 297, do 10 de decembro de 2008). De igual maneira, 
xa a Lei 43/2006, do 29 de decembro, para a mellora do crecemento e do emprego 
(BOE n.º 312, do 30 de decembro de 2006), establecía bonificacións para aqueles/
as empregadores/as que contratasen persoas coa condición acreditada de vítima da 
violencia de xénero
c) E o artigo 23, que establece que os beneficios que esta norma establece para as 
vítimas da violencia de xénero serán acreditados a través da orde xudicial de protec-
ción correspondente ou, de xeito excepcional, polo «informe do Ministerio Fiscal que 
indique a existencia de indicios de que a demandante é vítima de violencia de xénero 
ata que se dite a orde de protección».

Pola súa vez, o Real decreto 1032/2017, do 15 de decembro, polo que se aproba a 
Estratexia española de activación para o emprego 2017-2020 (BOE n.º 305, do 16 de 
decembro de 2017), incorpora dentro dos seus obxectivos estruturais, no eixe 3, sobre 
oportunidades de emprego, actuacións para incentivar a contratación, a creación de 
emprego ou o mantemento dos postos de traballo, «especialmente para aqueles colecti-
vos que teñen maior dificultade no acceso ou a permanencia no emprego, con especial 
consideración á situación das persoas con discapacidade, das persoas en situación de 
exclusión social, das vítimas do terrorismo e das mulleres vítimas da violencia de 
xénero».
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De examinarmos as estatísticas do Observatorio Estatal de Violencia contra a Muller 
(Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero 2017), podemos ver que desde o 
1 de xaneiro de 2003 até o 31 de decembro de 2016 se rexistraron 6675 contratos boni-
ficados para mulleres vítimas da violencia de xénero, dos cales 801 foron formalizados 
en 2016, 194 eran de natureza indefinida e 607 de carácter temporal. Do 1 de xaneiro 
de 2005 ao 31 de decembro de 2016, o número total de contratos de substitución de 
traballadoras vítimas da violencia de xénero foi de 2107, dos cales 239 foron subscritos 
neste último ano (Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero 2017). 

Podemos ver como un gran número de mulleres tiveron que abandonar o mercado 
laboral e foron substituídas por outros/as traballadores/as. De feito, en 2016 un total 
de 33 565 mulleres vítimas da violencia de xénero solicitaron a renda activa de inser-
ción (Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero 2017). Este feito demostra a 
fraxilidade destas mulleres no tocante ao mercado de traballo, así como tamén pon de 
relevo o importante número delas que reciben unha prestación, fronte ás que traballan.

Por último cómpre notarmos que son as traballadoras do sector público en España as 
que gozan de mellores garantías, xa que a Resolución do 26 de novembro de 2015, 
da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Acordo 
do Consello de Ministros do 20 de novembro de 2015, polo que se aproba el II Plan 
para a igualdade entre mulleres e homes na Administración xeral do Estado e nos seus 
organismos públicos (BOE n.º 295, do 10 de decembro de 2015), establece entre os 
seus principais obxectivos a redución das desigualdades que poden persistir no ámbito 
da carreira profesional dos empregados públicos, co fin de garantir a igualdade efectiva 
entre mulleres e homes no emprego público e nas condicións de traballo (Cepeda 2017).

3. Tratamento xurisprudencial

A Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña n.º 7262/2008, do 3 de outubro, 
declara a nulidade da destitución dunha vítima da violencia de xénero, e observa que: 

[...] se ampara, así, á traballadora fronte a despedimentos disciplinarios carentes de causa 
cando se producen respecto de quen, desde a súa condición de vítimas da violencia de xénero, 
exerceron (entre outros) os dereitos de redución ou reordenación do seu tempo de traballo, 
o que supón unha tutela adicional no seu favor durante os períodos de exercicio dos dereitos 
mencionados que se proxecta ao ámbito da carga probatoria ante a presunción de nulidade 
derivada do feito de se producir a extinción durante o período protexido.
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A Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid n.º 503/2010, do 26 de xullo, 
que trata sobre a adscrición á renda activa de inserción das mulleres vítimas de violencia 
de xénero, indica como requisitos necesarios para acceder a ela, ademais da acredita-
ción da condición de vítima da violencia de xénero, excepto cando se vive co agresor, 
o cumprimento das condicións establecidas no artigo 2 do Real decreto 1369/2006, 
do 24 de novembro, polo que se regula o programa de renda activa de inserción para 
desempregados con especiais necesidades económicas e dificultade para encontrar 
emprego (BOE n.º 290, do 5 de decembro de 2006). Engádese a isto que:

[…] a disciplina legal prevista no artigo 2.2 do Real decreto 1369/2006 responde a unha 
necesidade de protección especial a determinados colectivos incursos, como recolle os TS 
na súa sentenza do 3 de marzo de 2010, nunha inactividade non voluntaria «strictu sensu», 
senón motivada por especiais dificultades neles concorrentes, ao participaren da condición de 
desempregados en situación de necesidade e cuxas posibilidades de ocupación son menores 
‒así se expresa o preámbulo do Real decreto 1369/2006‒, circunstancia que os coloca en 
perigo de exclusión social.

5. Conclusións

Primeira. Os obxectivos das políticas de emprego deben adaptarse á realidade social e 
económica en que operan, e a violencia de xénero, que inevitablemente comporta unha 
flagrante falta de igualdade de oportunidades no mercado de traballo para as mulleres, 
forma parte desta realidade.

Cómpre termos en conta que a perda da súa capacidade de acceder a un emprego ou a 
súa expulsión do ámbito laboral por razón de violencia de xénero pode determinar a 
entrada das vítimas nunha situación de exclusión social, especialmente se falamos de 
mulleres cunha baixa participación social, pouca formación ou efectos psicolóxicos 
graves.

Segunda. A loita contra a violencia de xénero, a súa prevención e as medidas de apoio 
ás vítimas, foi evolucionando, perfeccionándose e gañando importancia nas últimas 
décadas. A pesar diso, hoxe segue a ser necesario mellorar o apoio ás vítimas e crear 
unha forte consciencia institucional e social do problema que nos permita velo na súa 
dimensión total sen prexuízos nin medos. Isto conduciranos a vivir nunha sociedade 
máis xusta e igualitaria.

A influencia da violencia de xénero e a súa repercusión no benestar laboral

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo 9, 2019, pp. 85-97



96

Referencias bibliográficas

Axencia dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea. 2014. Violence against women: an EU-wide 
survey. Main results. Luxemburgo: Oficina de Publicacións da Unión Europea. https://bit.ly/2Tfz4Qm 
(Acceso en maio de 2019).

Benjumea, María (dir.). 2005. Mujer y empleo. Opciones y decisiones. Madrid: Círculo de Progreso.

Cepeda, María Isabel. 2017. «Discriminación por sexo en el acceso al empleo público. Caso de 
España». Revista Internacional de Pensamiento Político 12: 333-343.

Comisión de Dereitos da Muller e Igualdade de Xénero do Parlamento Europeo. 2005. Propuesta 
de resolución del Parlamento Europeo sobre la situación actual en la lucha contra la violencia 
ejercida contra las mujeres y futuras acciones 2004/2220(INI). https://bit.ly/2PcVP6Q (Acceso 
en maio de 2019).

Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero. 2019a. «Principales datos sobre violencia de 
género. Julio 2019». https://bit.ly/2kwk2q2 (Acceso en maio de 2019).

Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero. 2019b. «Principales datos sobre violencia de 
género. Diciembre 2018». https://bit.ly/2m1qGoQ (Acceso en maio de 2019).

Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero. 2017. «Resumen ejecutivo. X Informe anual del 
Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer». https://bit.ly/2lwvItb (Acceso en maio de 2019).

Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero. 2015. «Pautas comunes para la elaboración 
del informe de no empleabilidad expedido por el servicio público de empleo competente a los 
efectos de las ayudas del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género». https://bit.ly/2k6gCdG (Acceso en maio 
de 2019).

Echevarría, Kyria E. e Santiago, Rosaliz. 2016. «Relación entre el bienestar laboral de los emplea-
dos y el género». Relatorio presentado na LI Asamblea Anual del Consejo Latinoamericano de 
Escuelas de Administración – CLADEA, que tivo lugar en Medellín os días 2-4 de outubro de 2016.

Fernández, María Dolores. 2005. La dimensión laboral de la violencia de género. Albacete: 
Bomarzo.

Fernandez, Roberto e Álvarez, Henar. 2012. Principios básicos de políticas sociolaborales. León: 
Eolas.

Fernández, Sara Y. 2007. «La violencia de género en las prácticas institucionales de salud: 
afectaciones del derecho a la salud y a las condiciones de trabajo en salud». Revista Gerencia y 
Políticas de Salud 6, n.º 12: 52-76.

Instituto Nacional de Estatística. 2019. «Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género 
(EVDVG). Año 2018». https://bit.ly/2QGIxMQ (Acceso en maio de 2019).

Adela Reig-Botella

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo 9, 2019, pp. 85-97



97

Menéndez, Paz e Velasco, Teresa. 2005. «La suspensión del contrato de trabajo de las víctimas de 
violencia de género como medida de protección integral. Mucho ruido y pocas nueces». Revista 
del Centro de Estudios Financieros 271: 11-12. 
Molina, Cristóbal. 1998. «Comentario al artículo 4». En Comentarios al Estatuto de los Trabaja-
dores, dirixido por José Luis Monereo. Granada: Comares, Granada. 
Monereo, José Luís e Triguero, Luis Ángel. 2012. «El derecho social del trabajo y los derechos 
sociales ante la violencia de género en el ámbito laboral». Anales de Derecho 30: 42-89.
Monereo, José Luis e Triguero, Luis Ángel. 2010. «El derecho a la seguridad y salud en el trabajo 
desde la perspectiva de género. Acoso sexual y moral en el empleo». En Género y derechos fun-
damentales, coordinado por Cristina Atienza e José Luis Monereo, 411-44. Granada: Comares. 
Monereo, José Luis e Triguero, Luis Ángel. 2009. La víctima de violencia de género y su modelo 
de protección social. Valencia: Tirant Lo Blanch.
Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial. 
2018. «Informe trimestral sobre violencia de género. 4.º trimestre de 2018». https://bit.ly/2Zh2nGn 
(acceso en maio de 2019).
Oficina do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Dereitos Humanos. 1993. Resolución 
da Asemblea Xeral 48/104, do 20 de decembro de 1993. Declaración sobre a eliminación da 
violencia contra a muller. A/RES/48/104. https://bit.ly/29jaLbD (Acceso en maio de 2019).
Organización Internacional do Traballo. 2000. «Trabajo y bienestar: el trabajo y las responsabilidades 
familiares en la OIT». https://bit.ly/2k4knjN (Acceso en maio de 2019). 
Palomino, Pedro A.; Grande, María Luísa e Linares, Manuel. 2014. «La salud y sus determinan-
tes sociales. Desigualdades y exclusión en la sociedad del siglo XXI». Revista Internacional de 
Sociología 72, n.º 1: 45-70.
Pérez, María Teresa. 2011. «La violencia de género en el empleo como violación del derecho a 
la integridad física y psíquica y su prevención. La función de los interlocutores sociales». Lan 
harremanak 25: 123-154.
Quintanilla, Beatriz. 2005. «Violencia de género y derechos sociolaborales: la Ley Orgánica 
1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género». 
Temas Laborales 80: 11-64.
Romero, María José. 2009. «El acoso laboral en la mujer: una forma de violencia de género». En 
La siniestralidad laboral. Incidencia de las variables «género», «inmigración» y «edad», dirixido 
por Juan María Terradillos, 5-70. Albacete: Bomarzo.
Romeiro, Sandra. 2015. «Bienestar psicológico y laboral en los docentes: un estudio empírico 
correlacional». ARANDU-UTIC. Revista Científica Internacional 2, n.º1: 123-148.
Sempere, Antonio Vicente. 2005. «La Ley Orgánica de Protección contra la Violencia de Género: 
aspectos laborales». Aranzadi Social 5: 975-1014. 

A influencia da violencia de xénero e a súa repercusión no benestar laboral

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo 9, 2019, pp. 85-97



98



99

Violencia de xénero e arte: violación e 
feminicidio na obra de Regina José Galindo

Gender Violence and Art: 
Rape and Femicide in Art of Regina Galindo

M.ª Dolores Villaverde Solar
Universidade da Coruña, Departamento de Humanidades, Facultade de Humanidades e Documentación, 

Esteiro, 15403 Ferrol, España

<dolores.villaverde@udc.gal>

Recibido: 15/06/2019

Aceptado: 30/07/2019

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo 9, 2019, pp. 99-114



100

Resumo

A violación e o feminicidio son dous dos ataques de violencia contra as mulleres máis crueis e 
tristemente máis frecuentes. A arte actual non é allea a este problema, e artistas como Regina José 
Galindo, en Guatemala, están implicadas/os en denunciar os abusos cometidos contra as mulleres 
a través das súas creacións. 

Regina Galindo é unha artista visual ou executante (performer) especializada en body art cuxo 
feminismo a levou a sentirse especialmente implicada en cuestións de xénero, polo que a muller 
é un dos temas recorrentes nas súas obras, malia que sempre violada, agredida ou oprimida. O 
outro tema que domina o seu traballo é o conflito armado que tivo lugar en Guatemala entre 
1960 e 1996 e causou miles de vítimas, moitas delas mulleres ou nenas/os. Con base nestes dous 
temas e algunhas obras de arte e cunha forte motivación política, de denuncia e reivindicación, 
analizaranse as creacións concibidas por Regina Galindo á volta de casos de violencia de xénero.

Palabras chave: muller, violación, feminicidio, arte. 

Abstract
Rape and femicide are two of the cruellest and, sadly, most frequent assaults of violence against 
women. Current art is no stranger to this problem and artists such as the Guatemalan Regina 
José Galindo are involved in denouncing the abuses committed against women through their 
artistic creations. 

Regina Galindo is a visual artist or performer, specialized in body art, and her feminism leads her 
to feel especially involved with gender issues, which is why women are one of the recurring themes 
in her works, but always the woman who is violated, assaulted or oppressed. The other issue that 
dominates his work is the armed conflict in Guatemala that took place between 1960-1996 and 
ended in thousands of victims, many of them women or children. With these two themes and some 
works of art with a strong political charge, of denunciation and vindication will be analysed the 
creations of Regina Galindo conceived around cases of gender violence.

Keywords: Woman, Rape, Femicide, Art.
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1. Introdución

La muerte no tiene metáfora
es simple y clara

dejás de funcionar
te quedás tieso en medio del todo

el reloj
‒mientras‒

sigue funcionado

Regina José Galindo, inédito1

O tema deste artigo provén do proxecto de investigación «Sexismo e androcentrismo 
na prensa periódica española», a cargo dun grupo de investigadores da Universidade 
da Coruña, que tivo como primeiro obxectivo estudar as diferenzas evidentes, sexistas, 
na linguaxe empregada nalgunhas das novas publicadas na prensa española, pero que a 
medida que avanzou a investigación se estendeu a novas formas ou temas en diferentes 
áreas de estudo ou profesionais. O tema é tan amplo arestora que non podemos dar a 
investigación por rematada, polo que este texto pretende mostrar parte do traballo que 
se está a facer sobre o papel das mulleres na arte, unha desoutras liñas de investigación 
abertas.

Xa en 2008 comezamos as nosas pescudas sobre a viaxe das mulleres na historia da 
arte até ben entrado o século XX, co exame, en primeiro lugar, das causas da súa au-
sencia secular, que se pode resumir no illamento forzado e a exclusión de que foron 
obxecto, os obstáculos no seu acceso á educación superior e a súa plena dedicación ás 
súas vocacións ou profesións de sempre, polo simple feito de nacer muller no seo de 
sociedades patriarcais. Co paso do tempo, no entanto, as desigualdades entre homes e 
mulleres no campo da arte foron atenuándose, e actualmente as mulleres teñen, cando 
menos en teoría, as mesmas responsabilidades, oportunidades ou dereitos, o que lles 
permite acceder a determinados estudos, profesións ou postos de xestión que antes 
lles estaban vedados Hai tantas mulleres artistas como homes, e tamén son mulleres 
algunhas das galeristas máis importantes, así como directoras de fundacións e centros 
de arte contemporánea.

1 Este poema pode lerse no seguinte enderezo web: https://bit.ly/2NnIPsK.
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A partir destas investigacións xurdiron artigos en revistas especializadas, comunica-
cións en congresos nacionais e internacionais, monografías e exposicións, mais con 
todo iso o noso estudo non está finalizado. Alén de continuar afondando no tema máis 
xeral das mulleres na arte, cómprenos agora examinar máis polo miúdo a súa situación 
na arte máis actual, algo do que esta análise é mostra. Centrarémonos aquí nunha das 
creadoras máis interesantes da arte conceptual, que se ocupa non só de facer traballo 
artístico, pois a súa arte sobre todo pretende mover conciencias, denunciar desigualdades 
e buscar a xustiza diante dos abusos e desigualdades de que son obxecto as mulleres: 
Regina José Galindo.

Antes de comentarmos a vida e a obra de Regina Galindo, tendo en conta que o asunto 
deste volume monográfico do Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Uni-
versidade da Coruña é a violencia de xénero, é necesario formularmos unha definición 
do termo «violencia», que non goza aínda hoxe dun consenso unánime. 

O Informe mundial sobre la violencia y la salud, da Organización Panamericana da 
Saúde2 (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi e Lozano 2002), sinala que se trata dun fenómeno 
altamente difuso, complexo, cuxa definición non pode ter exactitude científica, xa que 
é unha cuestión de apreciación: a noción do que é aceptable ou constitúe un compor-
tamento daniño está influenciada pola cultura e suxeita a unha constante revisión en 
curso ao longo da historia, como todos os valores e normas sociais evolucionais (Krug, 
Dahlberg, Mercy, Zwi e Lozano 2002, 14). Por iso, por exemplo, consideramos agora 
certas prácticas que unha vez que foron concibidas como o castigo máis apropiado para 
un crime, como cortarlle a man a unha persoa que roubase, excesivas, monstruosas ou 
aberrantes; e, por iso, un xesto ou unha palabra que nunha determinada cultura ou en 
certo país se xulgan violentos, noutros poden ser até cariñosos. 

De calquera xeito, aínda que nunha cultura, un lugar ou un tempo concretos poida 
entenderse como violencia algo que noutros non o é, o que está claro é que non hai 
ningunha sociedade allea á violencia (Abbink 2000). Neste sentido, as súas manifes-
tacións poden ser moi diversas, e pódese falar da violencia segundo o contexto en que 
se produce, dependendo de como se manifesta, de acordo co axente agresor, segundo 
a vítima ou a súa orixe:

2 Isto é, a Oficina Rexional para as Américas da Organización Mundial da Saúde.
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a) Segundo o contexto: violencia no lugar de traballo, violencia nas aulas, violencia 
na familia, violencia nun determinado grupo social etc.
b) Segundo a forma en que se manifesta: física ou verbal, directa ou indirecta, activa 
ou pasiva.
c) Segundo a vítima: violencia de xénero ou violencia contra as mulleres, violencia 
infantil ou abuso infantil, violencia entre pares ou acoso escolar.
d) De acordo coa súa orixe: violencia expresiva, reactiva ou hostil; e violencia instru-
mental, táctica ou predatoria.

A chamada violencia de xénero, que é a que nos interesa aquí, ten as súas raíces nunha 
«cultura global que nega ás mulleres os mesmos dereitos que os homes teñen e que 
lexitima a apropiación violenta dos corpos das mulleres para satisfacer os desexos 
individuais ou para alcanzar fins políticos» (Beltrán 2002, 29). Arestora, a maioría dos 
estados do mundo, así como diferentes organizacións nacionais e internacionais, están 
esforzándose por eliminar este tipo de violencia que resiste o paso do tempo, en todas 
as culturas, con certas características moi semellantes.

A violencia contra a muller é, xa que logo, un símbolo da desigualdade aínda existente 
na nosa sociedade entre homes e mulleres, que se manifesta, tanto no ámbito privado 
como no público, en todo acto ou ameaza de violencia, en toda coacción ou privación 
arbitraria da liberdade dunha muller con base no feito de que pertence ao sexo feminino. 
É dicir, as vítimas deste tipo de violencia sono pola simple razón de nacer muller e 
porque os seus agresores non as consideran con capacidade para tomar as súas propias 
decisións, nin co dereito a ser persoas libres e merecedoras de respecto. 

Por outra banda, as formas da violencia contra a muller son variadas, e van desde a 
violencia física –tortura, ablación dos órganos sexuais femininos, labazadas, queima-
duras, asasinato– á violencia psicolóxica e á violencia sexual, que se refire a calquera 
acto sexual que se realice contra a vontade da muller; pero tamén existe a violencia 
económica, que implica unha desigualdade á hora de acceder aos recursos compartidos, 
como pode ser o diñeiro no caso da parella. 

Violación e feminicidio son dúas das manifestacións máis aberrantes da violencia contra 
as mulleres. O delito de violación consiste en penetrar sexualmente outra persoa sen o 
seu consentimento. Normalmente, cométese contra mulleres e menores, converteuse 
na agresión sexual máis xeneralizada e pódese producir no círculo máis próximo da 
vítima: o agresor pode ser desde a propia parella ao pai, un familiar etc. O feminicidio, 
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pola súa vez, máxima expresión da violencia de xénero, é un crime cometido contra as 
mulleres polo simple feito de ser mulleres, e polo xeral vai acompañado de accións de 
tortura. É común, por desgraza, en pleno ano 2019, ler todos os días noticias na prensa 
que repiten día tras día titulares que empezan con frases do tipo: «Dobre violación e 
feminicidio cometidos...», «O asasinato da moza quedou impune», «A violación dunha 
adolescente», «A indignación pola sentenza que deixa en liberdade os violadores...». 

Contra este tipo de situacións todas as persoas debemos loitar, cada un/ha de nós desde 
a súa posición e tendo en conta as súas capacidades. A arte non é allea a isto, e agora 
máis que en ningunha outra época da historia as/os artistas séntense especialmente 
implicadas/os ao respecto. Como nun artigo cunha limitación de espazo é necesario 
acoutar, este texto centrarase unicamente na obra dunha artista coñecida sobre todo 
polo seu feminismo e por unhas creacións que insisten na morte, a dor e a violencia 
sufrida polas mulleres: Regina José Galindo.

2. Regina José Galindo

Regina José Galindo nace no ano 1974 na Cidade de Guatemala. É artista visual ou 
executante (performer) especializada en body art3 e tamén poeta. Ten no seu haber 
recoñecementos como o León de Ouro á Mellor Artista Nova na Bienal de Venecia 
(2005) ou o Premio Príncipe Claus (2011). Ela mesma defínese como feminista, e a 
muller é unha das súas temáticas recorrentes, malia que sempre a muller violentada, 
agredida ou oprimida. O outro tema que domina a súa obra é o conflito armado que 
tivo lugar entre 1960 e 1996 en Guatemala e causou miles de vítimas, moitas delas 
mulleres ou nenas/os. Como ela mesma explicou: «Eu soamente vivín en Guatemala 
cunha problemática moi grande de violencia en xeral e unha violencia de xénero fóra 
de todo límite. Durante o conflito armado, o dano á poboación feminina era parte da 
estratexia de guerra para infundir temor na poboación, porque ao matar unha muller 
matábase tamén a posibilidade de vida» (Neira 2008).

Por tanto, a violencia, a morte, a tortura e o abuso de poder contra as persoas máis 
desfavorecidas, inocentes ou fráxiles son constantes nas súas obras de arte, cunha forte 
carga política e reivindicativa, como cabe exemplificarmos co caso de Himenoplastia 

3 Body art podería traducirse como «arte do corpo», en que o corpo das/os propias/os artistas é medio e 
soporte para a obra de arte.
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(2004), en que se someteu a unha operación para reconstruír o seu hime co obxecto de 
criticar a hipocrisía e a dobre moral da sociedade, así como, asemade, facer fincapé na 
explotación sexual das mulleres. Con todo, nos últimos anos empezou a contar para as 
súas performances e accións con outras persoas, para pasar ela a un papel máis pasivo 
e dar máis protagonismo a quen a acompaña e ao público. 

3. Violencia de xénero nas súas performances e accións

Desde os anos noventa do século pasado, nas súas primeiras performances, Regina 
Galindo implícase en denunciar os abusos cometidos contra as mulleres, con creacións 
que se caracterizan pola súa crueza. Como conta cunha obra extensa e non se trata aquí 
de facer unha listaxe exhaustiva das súas pezas, comentaremos a continuación algunhas 
daquelas sobre a violencia de xénero que son máis explícitas4.

En 1999 realiza Lo voy a gritar al viento, en que permanece colgada dunha ponte da 
Cidade de Guatemala mentres recita versos para denunciar o abuso político e as barba-
ridades a que se viron sometidas moitas mulleres no seu país. Do mesmo ano é El dolor 
en un paño, en que, espida e amarrada a unha cama vertical, serve de pantalla sobre a 
que se proxectan noticias de prensa que falan de violacións de mulleres en Guatemala. 
Estas son dúas das súas primeiras performances, pero a temática consolídase, convértese 
en recorrente na súa obra, e co paso dos anos tenta tratar de maneira máis crúa temas 
tan amargos como violacións ou torturas, como veremos.

En 2001, en No perdemos nada con nacer, métese nunha bolsa de plástico transpa-
rente que se deposita nun vertedoiro municipal de Guatemala, como se se tratase dun 
refugallo humano. Máis adiante, en Perra (2005), vístese de negro e senta mentres 
escribe cun coitelo na súa perna a palabra «PERRA», para denunciar as torturas ás 
mulleres guatemaltecas que apareceron mortas e con inscricións dese tipo («Soy una 
perra»; «Una perra menos») feitos con coitelo ou navalla nos seus corpos. 279 golpes, 
do mesmo ano, volve sobre este tema: encerrada nun gran cubo, dá un golpe por cada 
muller guatemalteca asasinada en 2005. O público non a ve, só escoita os sons.

Cando executa Mientras, ellos siguen libres (2007), Regina Galindo estaba embara-
zada. Espida e atada a unha cama con cordóns umbilicais reais, denuncia a tortura das 

4 Poden consultarse na web da artista, co seguinte enderezo: http://www.reginajosegalindo.com.
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mulleres –moitas delas embarazadas– que foron violadas durante o conflito armado 
en Guatemala. Non fai falta nada máis, a dureza da imaxe dunha muller embarazada e 
atada xa nos fai sentir a mesma tortura. De 2008 é Extensión: co pelo de catro mulle-
res mortas, fanse sete extensións de cabelo que Regina e outras seis mulleres poñen 
mentres seguen coa súa vida normal. É unha forma simbólica de estender a vida destas 
mulleres que xa non están fisicamente.

Desde 2012 realiza No violarás, que consiste na colocación de enormes carteis con este 
texto en espazos públicos de diferentes cidades: en 2012 en Guatemala; en 2017 en 
Quito; en 2018 en Montevideo e en 2019 en Zaragoza, para converter este imperativo 
nun berro internacional de todas as persoas, de calquera ser humano, con independencia 
da idade, o sexo, a raza ou a profesión, contra o devandito delito.

En 2016 recrea La siesta. Coa súa sesta, denuncia as violacións que sofren mulleres de 
todo o mundo baixo os efectos dalgún tipo de droga que foi introducida súas bebidas, 
que toman sen sabelo, ao perderen o control sobre o seu corpo. A artista cae ao chan 
despois de tomar unha bebida con algún tipo de somnífero e dous homes espértana 
de forma violenta tirándolle auga fría. Tamén dese ano é La intención, que representa 
unha auténtica caza de bruxas, con Regina Galindo colocada nunha fogueira para ser 
queimada viva. Varias persoas –homes e mulleres de diferentes idades– van colocando 
a palla con que despois habería que prender lume. Lembra as antigas queimas de mulle-
res tachadas de bruxas pola Inquisición, mais simboliza a todas as mulleres asasinadas 
inxustamente ás veces só por causa de simples sospeitas.

En 2017 executa algunhas das súas accións máis turbadoras, como Presencias5, en que 
vai poñendo os vestidos de trece mulleres que foron asasinadas violentamente. Dos trece 
feminicidios, só dous foron xulgados, os demais quedaron impunes. Entre eles hai casos 
tan crueis como o de Dorita, unha nena con síndrome de Down que torturaron, violaron 
e queimaron; ou o de Mindy, unha muller á cal o seu marido lle cortou cun coitelo o 
nariz, os pómulos e os beizos; despois desa barbaridade conseguiu sobrevivir, pero 
alguén volveu violala e torturala, e, esta vez si, foi asasinada. Presencias converteuse 
na denuncia destas atrocidades, mais tamén nunha homenaxe a esas trece mulleres e 
nunha forma de que sigan vivas e presentes.

5 Esta obra pode visualizarse completa no seguinte enderezo web: https://bit.ly/2ZsAquf (Acceso: 2 de 
xuño de 2019).
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Las escucharon gritar y no abrieron la puerta (2017) é unha homenaxe ás nenas que 
morreron no incendio dun centro de protección para menores en San José Pínula. No 
ano 2017, 56 nenas que estaban ao coidado do Estado guatemalteco nese refuxio fo-
ron castigadas e encerradas nunha habitación, por querer escapar. Logo dunhas horas, 
comezou un incendio dentro dese espazo e ninguén fixo nada por abrirlles a porta por 
máis que gritaron. Como resultado 41 delas morreron e as outras quedaron feridas. 
A performance é sonora: durante nove minutos 41 mulleres –algunhas delas as propias 
nais das falecidas– gritan desesperadas pechadas nun cuarto en memoria desas nenas.

Máis recentemente, en 2018, Regina Galindo chega a Madrid coa acción La mana-
da, que alude ao caso da violación en grupo dunha rapaza en Pamplona en 2016. 
A indignación xeral que produciu na sociedade este caso, e a sentenza dos agresores, 
é a mesma que sente Regina Galindo, o que se traduciu nunha das súas accións máis 
transgresoras e violentas: está no centro dun salón vestida de negro, baixo unha luz 
cenital, e é rodeada por sete homes que visten roupa de diario e que, ao se apagar a 
luz, comezan a masturbarse. Teñen quince minutos para facelo, e a medida que exacu-
len, abandonarán o salón. Cinco conségueno, pero dous non son capaces e renuncian. 
A muller permanece impasible fronte a eles. Aparentemente non existe violencia entre 
os homes e a muller, aínda que ela está soa fronte ao grupo masculino, pero é unha 
das súas accións máis violentas. As reaccións do público forman parte indispensable 
da obra, con espectadores/as que quedan en silencio, se mostran desconcertados/as ou 
irados/as, e mesmo algunha persoa que  se converte en cómplice da masturbación grupal.

Tamén en 2018 executa a performance sonora S.O.S. Durante dez horas, escóndese 
tras unha parede falsa, e só se escoita a chamada internacional de socorro en morse, 
S.O.S., que novamente simboliza o berro de desesperación das mulleres que sofren a 
violencia de xénero no mundo. Do mesmo ano é Sirena de guerra, realizada en Mon-
tevideo, que garda relación co feito de que cada 14 minutos se recibe unha denuncia 
de violencia de xénero en Uruguai. Así, simbolicamente, colocouse unha sirena que 
soaba cada 14 minutos.

4. Conclusións

A revisión dalgunhas das obras de Regina Galindo permítenos tirar varias conclusións, 
a primeira das cales é que a arte ou a historia da arte non son machistas en por si, senón 
como consecuencia de se inserir nunha sociedade e cultura, nun momento dado, que 
si o é. É iso o que provocou que as mulleres como artistas fosen obxecto dun tipo de 
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violencia que consistiu na súa exclusión forzosa deste ámbito durante séculos, non 
porque non existisen, malia seren poucas, senón debido a unhas condicións sociocul-
turais que lles facían imposible formarse ou dedicarse á súa vocación, alén de causar 
que gozasen dun recoñecemento moito máis exiguo que os homes.

A segunda é que a discriminación das mulleres na arte, no entanto, non se limitou á ex-
clusión das artistas, pois desde a antigüidade hai representacións artísticas que denigran 
a muller e que, normalmente, pasan desapercibidas. Poderiamos poñer exemplos de 
pezas de todos os estilos artísticos en que o artista discrimina ou violenta as mulleres6.

Como terceira conclusión, cómpre notarmos que temáticas como o asasinato das mulleres 
polo feito de selo ou as violacións non se consideran «politicamente correctas» para a 
arte, o que fixo que poucas veces se representasen como tales de maneira directa, ou que 
permanezan ocultas tras un mito ou unha historia sacra, sen que a xente pareza deterse 
a pensar no que se representa realmente detrás desta iconografía. Xustamente por non 
seren o seu asunto máis habitual, consideramos importante dar unha nova visión de cer-
tas obras emblemáticas para a historia da arte en que figuran violacións e feminicidios.
 
Podemos falar, por exemplo, da escultura barroca de Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) 
Apolo e Dafne, unha encarga sobre un tema que xa fora tratado moitas veces antes na 
pintura e mesmo na literatura7. Para a súa escultura, Bernini elixiu o momento crucial 
en que Apolo cre dar alcance a Dafne, mentres a ninfa empeza a converterse nunha 
árbore, ao brotar raíces dos seus pés e follas dos seus dedos. O contraste entre os seus 
estados psicolóxicos é notable: Apolo, pola expresión da súa cara, parece comprender 
que algo está a saír mal; a ninfa, entre tanto, vítima de acoso sexual, mostra o seu terror 
coa boca entreaberta e mira de esguello ao seu perseguidor. 

Con pequenas variacións, falan tamén sobre o tema do acoso sexual outra escultura de 
Bernini, O rapto de Proserpina, ou o cadro de Nicolas Poussin (1594-1665) O rapto 

6 Como indicamos no seguinte parágrafo, tamén noutras ocasións os artistas denuncian coas súas obras de 
arte os malos tratos á muller, aínda que é o menos frecuente.
7 Por exemplo no soneto XIII de Garcilaso de la Vega, que por motivos de espazo reproducimos en prosa:

A Dafne ya los brazos le crecían, / y en luengos ramos vueltos se mostraba; / en verdes hojas vi que se tornaban / los 
cabellos que el oro escurecían. // De áspera corteza se cubrían / los tiernos miembros, que aún bullendo estaban: / los 
blancos pies en tierra se hincaban, / y en torcidas raíces se volvían. // Aquel que fue la causa de tal daño, / a fuerza de 
llorar, crecer hacía / este árbol que con lágrimas regaba. // ¡Oh miserable estado! ¡oh mal tamaño! / ¡Que con llorarla 
crezca cada día // la causa y la razón porque lloraba!
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das sabinas. O rapto das sabinas forma parte do mito da fundación de Roma: segundo 
se conta na nova cidade faltaban mulleres, e Rómulo, para conseguilas, estendeu o 
rumor de que atopara baixo terra o altar dun deus e organizou unha celebración á que 
convidou o pobo sabino; a un sinal seu, os romanos atacaron e raptaron as mulleres 
sabinas. Pola súa parte, O rapto de Proserpina, tallada en mármore branco por Bernini, 
representa o clímax da acción, cando o deus Plutón acaba de raptar a doncela, que se 
revolve para intentar defenderse e escapar. O deus triunfa e a moza, que abre a boca 
nun berro mudo, é a imaxe do medo e a vítima unha vez máis.

Da obra de Artemisia Gentileschi (1597-1654), unha das escasas pintoras recoñecidas 
no barroco8, que presenta como trazos característicos tanto a utilización dunha ico-
nografía moi particular como o asunto, xa que adoitaba reproducir episodios bíblicos 
ou mitolóxicos protagonizados por mulleres fortes, salientaremos o cadro Susana e os 
vellos. Gentileschi cambia a maneira tradicional de representar esta escena, pois nin 
a doncela está a secarse despois do baño nin os dous vellos xuíces a están mirando ás 
agachadas. Céntrase no sufrimento de Susana, que se esconde, asustada, do acoso dos 
miróns ameazantes. Non é unha muller allea a quen a observa, senón que se aterroriza 
sabedora de que vai ser violada. 

O mito de Leda e o cisne foi representado por multitude de pintores e escultores. Filla 
de Testio, o rei de Etolia, casou con Tíndaro, o rei de Esparta, de quen tivo tres fillos. 
Zeus, namorado dela, converteuse en cisne e violouna. Como resultado, Leda puxo 
dous ovos, dos cales naceron, por unha parte, Helena e Pólux; e, pola outra, Cástor 
e Clitemnestra. Normalmente na historia da arte a violación non se pinta ou esculpe: 
o cisne en que se transformou Zeus e Leda abrázanse, e con este abrazo se simboliza 
a relación ou agresión sexual, tal e como a pintaron Leonardo da Vinci (1452-1519), 
Antonio da Corregio (1489-1534) ou Théodore Gericault (1791-1824).

O episodio da aldraxe das fillas do Cid serviu de escusa aos pintores do século XIX 
para pintar demostrar o seu dominio do corpo feminino e pintar espidos, como no caso 
do impresionista Ignacio Pinazo Camarlench. As aldraxadas dona Elvira e dona Sol 
están atadas a un groso tronco, entre as roupas que lles foron arrincadas. A doncela 
que aparece en primeiro plano preséntasenos de costas e pudorosamente encollida 
para agochar a súa nudez. A súa irmá figura de fronte, apoiada na árbore. Ambas apa-

8 Era filla do pintor Orazio Gentileschi, o que favoreceu que puidese formarse e dedicarse á súa vocación 
artística.
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recen vistas desde unha perspectiva lixeiramente elevada para remarcar a impresión 
de abandono.

Dunha forma completamente diferente pintou o postimpresionista francés Paul Gau-
guin (1848-1903) unha violación. No seu lenzo A perda da virxindade a protagonista é 
Juliette Net, a moza que deixaría embarazada antes de fuxir da Bretaña. O raposo que 
está ao seu lado simboliza a perversidade, o botón de flor murcho, a virxindade perdi-
da. Juliette cruza os pés tentando simbolicamente protexer os seus órganos sexuais xa 
feridos, mentres ao fondo, sobre un camiño, aparece un grupo de xente, que representa 
o que lle espera ao pintor se non abandona Bretaña, un cortexo nupcial, pois tomaranse 
represalias por esa violación.

Chegado o século XX, coas primeiras vangardas artísticas, o surrealista René Magri-
tte (1898-1967) volve a este tema, pero desde unha perspectiva diferente; ao fin e ao 
cabo, caracterízase por ofrecer unha visión irreal do mundo, con obras en aparencia 
de composición simple, malia que de moi complexa interpretación. Magritte ponse ao 
servizo do misterio, do indicible, dos soños... No cadro A violación sorprende, xa que 
a súa maneira de interpretala é «darlle a volta» á modelo: o torso, os seos, o ventre e 
a pube ocupan o lugar da cara, e o corpo invade o lugar do rostro. Esa é a súa visión 
surrealista da agresión, unha violación da verdade da representación, que simbolica-
mente alude á afronta sexual contra unha muller.

Haberá que esperar ás artistas conceptuais dos anos sesenta e setenta do século XX 
para que as violacións se mostren con total naturalidade, sobre todo á procura de 
denuncialas. Unha das artistas máis implicadas foi Ana Mendieta (1948-1985), cuxa 
vida estivo desde a infancia marcada pola traxedia. O exilio do seu país natal, Cuba, 
en 1961, que a separa, xunto á súa irmá, dos seus pais, fai que acabe nun orfanato de 
Iowa. Tanto o exilio como a súa separación dos pais marcarana profundamente, de tal 
forma que logo se reflectirán na súa obra. Artista do body art e o land art, sérvese do 
corpo e a terra –ou a paisaxe– como medio e soporte artísticos para crear unha obra 
que vira sempre ao redor da muller ligada á terra e ás minorías marxinadas. Entendía 
que ser muller nunha sociedade machista, e cubana no exilio, significa ser de segunda 
categoría, e iso determinará que as súas obras se centren na identidade, a violencia 
ou as imposicións. 

Unha das súas performances máis soadas é Escena dunha violación (1973), en que 
recreou con toda crueza a violación dunha estudante da Universidade de Iowa nese 
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mesmo ano. Para executala, convidou ao seu apartamento de Iowa a algúns dos seus 
amigos, que ao chegar se atoparon coa porta semiaberta e na escuridade puideron albiscar 
o corpo da propia Ana semiespido, deitado sobre unha mesa, coas pernas manchadas 
de sangue. Sitúanos no momento de maior clímax e no seu propio apartamento, cos 
seus amigos presentes, que se atopan cunha imaxe que non desexarían ver, pero que 
non poden apartarse nin quedar indiferentes ante o horror. Son partícipes e obrígaos a 
que reflexionen sobre as sensacións lles provoca o que ven e sobre como actuarían de 
ser real o que están a ver. 

Evidentemente estamos ante arte-denuncia. Esta dura escena é unha forma de criticar a 
violación de tantas mulleres utilizadas polos homes como obxectos sexuais, ao vexaren 
os seus corpos de maneira violenta e sen consentimento, en ocasións, no propio fogar. 
Ana Mendieta, que entendeu que a arte pode servir para loitar contra a violencia e os 
malos tratos á muller, procura así darlle a voz a esas mulleres que por vergoña ou medo 
non denuncian casos similares.

Outra das artistas que podemos coller de exemplo é Mona Hatoum, que naceu en Beirut 
(Líbano) en 1952, aínda desde os anos setenta, logo do estalido da guerra civil no seu 
país, vive no exilio en Londres. O feito de verse forzada a afastarse das súas raíces 
será o eixe central das creacións desta artista, xunto coas cuestións de xénero, desde 
os inicios da súa carreira no body art, aínda que modificará o seu método de traballo 
e optará polas instalacións, a escultura ou a fotografía. 

Desde a década dos noventa, Mona Hatoum abordou repetidamente o tema da casa e 
a ameaza que supón a casa da muller tradicional. Destacan as reinterpretacións que fai 
do ready-made con obxectos cotiáns –berces, electrodomésticos, cadeiras– sempre de 
dimensións xigantescas, que provocan medo en quen as contempla, como acontece con 
Grater (2002), que está composta de tres reladores de metal de dimensións colosais 
colocados de tal forma que semellan un biombo; coa instalación Home (1999), que 
consiste en varios artigos de cociña conectados mediante cables eléctricos ás lámpadas 
e que se activan e desactivan mentres se oe un son amplificado de crepitacións actuais; 
ou a instalación Homebound (2000), onde colocou cadeiras, gaiolas, berces e roupa 
de metal ao redor dunha mesa con obxectos da casa, conectados de novo á corrente. 

En ambas as mencionadas instalacións había unha cerca metálica que cumpría unha 
dobre función: servía, dun lado, para salvagardar o público de entrar en contacto coa 
corrente; e doutro, simbolicamente ía máis aló, ao transformar a casa nunha prisión, 
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a das mulleres, que son necesariamente encerradas na súa casa ou sofren violencia 
doméstica. Con Cage-à-deux (2002) convertería literalmente a casa nunha gaiola de 
animais, mais dun tamaño suficiente para caberen persoas adultas. O fogar é así unha 
prisión da cal non hai xeito de escapar ou saír, e que xera unha sensación de inquietude, 
ansiedade e malestar físico e mental nas persoas que o habitan, afastada completamente 
do sentimento de refuxio e protección que temos cando pensamos na casa.

No tocante á imaxe artística do feminicidio, pódese dicir o mesmo que a respecto das 
violacións, pois durante séculos se esconderon detrás da iconografía ou as lendas, sen 
que se reparase en se había un asasinato ou non nas obras de arte. Porén, historias 
de mártires, sobre todo na pintura, son un documento gráfico fundamental sobre o 
feminicidio, porque as mulleres sempre son brutalmente asasinadas ou torturadas a 
mans de homes que actúan como verdugos. Como sería imposible mencionar todos 
os exemplos, só comentaremos aquí dous cadros: O martirio de santa Catarina, de 
Lucas Cranach, o Vello (1472-1553); e O martirio de santa Águeda, de Sebastiano 
del Piombo (1485-1547). 

Segundo a lenda, o emperador Maxencio quería que a princesa Catarina casase co seu 
fillo, pero ela non o amaba e negouse. Ademais, adoptou a fe cristiá e decidiu que Xesu-
cristo sería o seu único marido. Iso enfureceu a Maxencio, que a encerrou sen comida, 
ordenou que a torturasen nunha roda con coitelos e acabou por facer que a decapitasen. 
No seu cadro O martirio de santa Catarina, que é unha imaxe da violencia de xénero, 
Cranach represéntaa no momento en que vai ser executada, pois o verdugo xa desenva-
iñou a espada con que lle cortará a cabeza. Ademais, Cranach pintou esaxeradamente 
tanto os xenitais do verdugo como os do cabaleiro con armadura dourada que figura 
deitado á dereita, como símbolo do perigo que o home é para a muller.

Na mesma liña está a historia de santa Águeda pintada polo renacentista Sebastiano 
del Piombo. O senador Quintiano quería posuíla e, cando foi rexeitado, en castigo, 
mandouna a un prostíbulo. Como a doncela conseguiu manter a súa virxindade, or-
denou que a torturasen e lle cortasen os peitos. A iconografía máis habitual na arte 
móstraa cos seos cortados e depositados nun prato, mais del Piombo pintouna de mans 
atadas por detrás entre dous homes que lle collen as mamilas con cadansúas tenaces, 
mentres outros tres homes observan a escena. É unha das representacións máis duras 
da violencia masculina, pois os seos son un trazo distintivo da condición feminina e 
da fertilidade.
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Os feminicidas tamén están representados no cadro de Eugène Delacroix (1798-1863) 
A morte de Sardanápalo, que pon o foco nunha cama disposta en diagonal desde a que 
un home con barba observa con indiferenza a traxedia que ten lugar ao seu redor, con 
varias mulleres espidas que son asasinadas por homes de miradas salvaxes, nunha orxía 
sanguenta. O home impasible é Sardanápalo, rei de Babilonia, que logo de defender 
a súa cidade durante varios anos e de ser derrotado, decide reunir as súas riquezas e 
as súas concubinas e prenderlles lume, porque nada de canto lle dera pracer na vida 
debía sobrevivir á súa derrota.

No tocante á artista de que nos ocupamos neste traballo, Regina José Galindo, como 
puxemos de manifesto dedica a súa arte, amais de á denuncia das consecuencias doutros 
conflitos, a estes dous tipos de violencia contra as mulleres de que vimos falando, na 
liña da mencionada Ana Mendieta, con imaxes duras, agresivas e até crueis. E faino 
evolucionado desde a autosubxugación ou automutilación en obras como Piel (2001) 
ou Perra (2005) a pezas en que ten un papel máis pasivo, en que traballa con xente 
voluntaria ou mesmo co público, mais en que sempre se persegue que as persoas es-
pectadoras teñan un papel activo, sexan partícipes da obra de arte.

Non deixa a ninguén indiferente, reaccionamos ao que vemos, que ás veces ocorre de 
xeito moi directo, violento, excesivo e mesmo perverso, con rabia, malestar, descon-
tento, inquietude, desazo...; nunca con sensacións agradables, e ese é o seu obxectivo. 
Non é unha arte para ver sen máis, é imposible permanecer impasible e non sentirse 
emocionalmente implicada/o. No entanto, o seu obxectivo non é provocar, é sentir e 
reaccionar. É certo que as violacións ou as torturas no seu país non desaparecen por 
mor da súa arte, mais con esta forma de presentalas inflúe na sociedade. A arte, espe-
cialmente no mundo de hoxe, desempeña un papel moi importante como axitadora de 
conciencias que pode levar a cambios noutros sectores, desde a política aos negocios, 
pasando pola psicoloxía, a psiquiatría, a universidade ou as relixións.

Para finalizar, e como última conclusión, cómpre facermos fincapé en que nun momento 
como o actual, en que desgraciadamente as violacións en grupo parecen estar de moda; 
a noticia do asasinato de mulleres a mans de homes son continuas e mesmo algúns 
pais asasinan as súas crianzas para se vingaren das súas ex-mulleres; e as estatísticas 
sobre a violencia de xénero indican que estes crimes de odio están a aumentar ano tras 
ano, o xornalismo, o cine, a cultura en xeral e a arte en particular deben loitar contra 
todas as manifestacións da violencia de xénero. O tipo de arte que fai Regina Galindo é 
absolutamente necesario, porque a violencia de xénero se converteu nun dos problemas 
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máis graves da sociedade. Así mesmo, cómpre seguir educando as nosas nenas e os 
nosos nenos na igualdade e o respecto, para que as seguintes xeracións xa non vivan 
este tipo de situación e que finalmente o desexo que enuncia Regina Galindo no seu 
poema «País de hombres» poida cumprirse:

[...]
no saldré a la calle vestida de hombre para sortear el peligro
y no dejaré de salir. [...]
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