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COMO TRES DONAS APARECERON DIANTE DE CRISTINA 
E COMO A PRIMEIRA SE DIRIXIU A ELA PARA CONFORTALA

– Querida filla, non teñas medo, non 
viñemos aquí para facerche dano 
senón para confortarte. Deunos 
pena o teu desconcerto e queremos 
librarte desa ignorancia que te cega 
ata tal punto que rexeitas o que sabes 
con toda certeza para sumarte a 
unha opinión na que non cres, nin te 
recoñeces, porque só está fundada 
sobre os prexuízos dos demais. 
(...) debes saber que viñemos para 
expulsar do mundo o erro no que tes 
caído, co fin de que todas as mulleres 
de mérito poidan, de agora en diante, 
ter unha fortaleza á que repregarse e 
defenderse contra tantos agresores.

CHRISTINE DE PIZAN
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PRESENTACIÓN

01



MaterFEM Maternidades Feministas Galegas   | 11

Non se trata de mudar o mito da 
sempiterna abnegación materna 
polo da desafección permanente. 
O sistema que habitamos demostrouse
incompatíbel cun desenvolvemento 
razonábel da vida.
MARGA TOJO



Manifestación do 8 de marzo de 2020
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MaterFEM naceu, aínda sen nome, o 24 de novembro de 2018, véspe-
ra do Día internacional fronte á violencia contra as mulleres. Foi unha 
coincidencia debida á ateigada axenda da Libraría Lila de Compostela, 
que nos acolleu amorosamente durante o noso primeiro ano de vida. 
Temos que recoñecer tamén a influencia do grupo de Maternidades Fe-
ministas en Bos Aires, un espazo de encontro virtual que foi medrando 
dunha maneira desmesurada até facer agrupacións barriais, varias xun-
tanzas presenciais, quedadas para ir coas crianzas ás manifestacións...

MaterFEM naceu como resposta ao feito de que dous ámbitos moi im-
portantes para nós ‒feminismo e maternidade‒ poucas veces se poden 
xuntar na militancia. De feito a maternidade ten sido un tema contro-
vertido, tanto dentro do movemento de mulleres coma na teoría femi-
nista, e foi abordada de moi diferentes formas. Sabemos que foi preciso 
nun primeiro momento poder nomear a maternidade como ‘atadura’ 
para moitas mulleres, criticar o mito do instinto maternal e separar a 
maternidade da identidade feminina, nunha loita que procuraba apode-
rar as mulleres para decidiren sobre os seus corpos e as súas vidas. Aínda 
esta loita está vixente e, por exemplo, o aborto segue a ter difícil acceso 
tamén no noso país. Porén, un número crecente de feministas reivindi-
camos a maternidade como desexo e fonte de pracer, como capacidade 
secuestrada pola orde simbólica masculina que debemos reapropiarnos 
para que sexamos nós quen decidamos como, onde, con quen, cando, 
etc. Esa diferenza entre a maternidade como experiencia –a relación de 
calquera muller coa capacidade de enxendrar– e a maternidade como 
institución –cuxo obxectivo é someter esa capacidade, as mulleres e as 
súas crianzas ao control patriarcal–, nomeada por Adrienne Rich no seu 
libro Nacemos de muller, resulta chave para falarmos da maternidade 
como feito social, económico e político –alén de íntimo– desde unha 
perspectiva feminista e promover o debate na cidadanía sobre o lugar 
que ocupa a maternidade e os coidados na sociedade patriarcal, indivi-
dualista e capitalista na que vivimos.

As mulleres nais e crianzas estamos lonxe de encaixar neste modelo 
produtivo, non adoitamos ter lugar no movemento feminista, e en de-
terminados espazos de crianza botamos en falta unha ollada cómplice 
feminista, un algo máis que, ademais de unirnos polo benestar das nosas 
crianzas, nos empurre a cambiar o mundo desde a raíz. Porque quere-
mos un mundo máis humano baseado no coidado e a sostibilidade no 
canto do consumo e na competencia. 
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E así fomos dando forma á convocatoria para unha xuntanza non mixta 
e horizontal sobre maternidades feministas en Compostela. Sen estru-
tura definida previa, tomamos emprestada unha fotografía dun encon-
tro das nosas compañeiras arxentinas e naceu o lema para a convoca-
toria: «Maternar é político». Ese 24 de novembro de 2018 enchemos o 
paraugueiro da libraría. 

Despois da roda de presentación onde demos forma de rede e de círculo 
de mulleres ao encontro, cada unha nomeou o máis significativo sobre 
a súa experiencia da maternidade e tamén as súas expectativas de cara 
ao espazo. 

E ocorreu o que ocorre habitualmente cando un grupo de mulleres nais 
se xunta: falamos das dificultades para conciliar, os malos tratos sufridos 
durante o embarazo, a angustia, a incomprensión masculina, a violencia 
no parto, a soidade durante a crianza, a falta de apoios, as loitas porque a 
teta se respecte e valore, a inxustiza de non sermos escoitadas nos xulga-
dos, os problemas para atopar traballo sendo nai, os problemas para ser 
nai sen perder o traballo… As mulleres cando nos xuntamos podemos no-
mear por fin as violencias de todas esas situacións cotiás que, por cotiás, 
moitas veces se fan imperceptíbeis, pero deixan pegada no noso ánimo e 
cargan pedras sobre as nosas costas. Na sororidade do encontro podemos 
poñer nome a esas expectativas que, dende nenas, nos asocian á materni-
dade, eses estereotipos e facilidades fronte á realidade da soidade, invisi-
bilidade, dificultade, dor física, descoñecemento, vulnerabilidade... Para 
moitas éranos necesaria a socialización da experiencia da maternidade 
para rachar coa visión idealista que perpetúa o patriarcado.

A data era propicia e non é estraño que, como consecuencia natural 
deste comezo tan potente, aparecese o desexo de crear un espazo onde 
todas as mulleres puidesen falar do impacto que ten a violencia no noso 
día a día: institucións públicas cheas de escaleiras, persoal sanitario que 
violenta os nosos partos, liñas de autobús que nos dificultan o acceso, 
esgotamento, vilas que non contan con espazos para a mocidade, Pun-
tos de Encontro Familiar que vulneran os nosos dereitos e os das nosas 
crianzas, permisos de maternidade insuficientes, xulgados que ignoran 
as denuncias de abusos, a tolerancia no impago das pensións para as no-
sas crianzas... 

Así comezou o proxecto do Observatorio das violencias machistas cotiás 
que afectan as mulleres na maternidade e as súas crianzas cuxos pri-
meiros resultados presentamos agora, tras pospoñer a data prevista ini-
cialmente en marzo de 2020 debido á crise sanitaria produto da Covid-19. 

Iniciamos a andaina na Casa das Mulleres de Compostela, no mes de 
decembro de 2019 na compaña de grandes compañeiras como Lola 



MaterFEM Maternidades Feministas Galegas   | 15

Ferreiro, Marga Tojo e Iria Pinheiro e estamos moi emocionadas pola 
gran acollida que tivo. Pechamos o formulario en febreiro do ano 2020 
para dedicarnos con tempo a analizar os datos. O Observatorio é un 
proxecto feito por mulleres nais, traballadoras e activistas, sen sub-
vencións nin apoios privados ou de ONGs, e as nais sabemos ben que 
o que máis nos falta é tempo. Non foi doado, pensamos que non iamos 
rematar nunca. Cruzouse a pandemia polo medio. Pero conseguimos 
estar aquí para falar do informe de resultados. Un punto de partida 
sobre o que falar con datos e exemplos contundentes de violencias das 
que non se fala nunca pero que vivimos de maneira cotiá.

O Observatorio está de novo aberto nos seus obxectivos de visibilizar 
e denunciar a violencia, impulsar iniciativas que melloren o noso día 
a día e contribuír na construción dun mundo mellor para todas as per-
soas. De feito, revisamos algúns elementos coa idea de comezar unha 
nova fase pois, debido ao interese de compañeiras de fóra da comarca de 
Compostela e tamén de fóra de Galiza, queremos converter o Observa-
torio nunha ferramenta de maior alcance tanto a nivel territorial como 
de posibilidades de impacto social. Sabemos dos seus efectos –como nos 
contaron moitas enquisadas– sobre o apoderamento individual. Agora 
queremos tamén que eses efectos axuden á concreción dun mundo fe-
minista no que podamos dar forma á nova normalidade que desexamos.

Relatorio de Lola Ferreiro na 

presentación do Observatorio 

na Casa das Mulleres en 

decembro de 2019
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 AS VIOLENCIAS
NA MATERNIDADE

02
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A violencia contra as mulleres é todo 
acto de violencia baseado no xénero 
que ten como resultado posíbel ou real 
un dano físico, sexual ou psicolóxico, 
incluídas as ameazas, a coerción ou 
a privación arbitraria da liberdade, 
xa sexa que ocorra na vida pública 
ou na vida privada.
DECLARACIÓN DA ONU SOBRE A ELIMINACIÓN 
DA VIOLENCIA CONTRA A MULLER1

1. A tradución para o galego desta e de todas as referencias citadas é autoría de MaterFem.
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A maternidade adoita ser a grande esquecida nos temas transcendentes 
que teñen que ver co ser humano e a forma de entender a humanidade. 
Se ollamos os plans de estudo das nosas crianzas veremos que, se apare-
ce, é na parte de Bioloxía, limitada á reprodución humana, illada e des-
conectada do mundo que nos rodea, como algo que simplemente ocorre 
sen máis, instintivo, imposíbel de comparar cos verdadeiros traballos e 
desentendida de toda a súa dimensión social. Isto non deixa de ser signi-
ficativo pois a díada nai-crianza é a célula da sociedade; e, como sinala a 
antropóloga Assumpció Vila Mitjá (2018), a maternidade é esencial para 
a supervivencia e a continuidade das sociedades, pois sen xente non hai 
sociedade. Para esta científica e profesora do CSIC, a reprodución pode 
considerarse o proceso de produción máis importante nunha socieda-
de. Como é entón que está borrada da Historia e das ciencias? Quizáis 
non sorprende tanto se pensamos que as actividades relacionadas coa 
maternidade teñen que ver fundamentalmente coas mulleres e que, nas 
nosas sociedades patriarcais e antropocéntricas, as mulleres e os seus 
traballos son invisíbeis e carentes de valor. De feito, podemos relacionar 
todos estes temas e atopar unha clara conexión. 

Varias autoras e autores –Frederich Engels, Simone de Beauvoir, Françoi-
se Herité, Gerda Lerner, Pierre Bourdieu, Sara Morace, Nancy Chodorow, 
Margaret Mead, entre outras– teñen reflexionado sobre a orixe do pa-
triarcado e da opresión das mulleres. É dicir, sobre o inicio da violencia. 
Dunha ou doutra forma adoitan relacionar a orixe da dominación mascu-
lina co interese masculino de apropiarse da capacidade reprodutiva das 
mulleres. Por iso, non só o sistema actual, senón a humanidade mesma, 
está, como deixou dito Simone de Beauvoir no seu clásico O segundo sexo, 

Relatorio online de  Marga Tojo 

na presentación do Observatorio, 

decembro de 2019
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sustentada na superioridade «non do sexo que enxendra, senón do que 
mata». É dicir, a maternidade como experiencia e como institución está 
ligada desde o principio dos tempos á subordinación da vida fronte a mor-
te, á división sexual e xerárquica do traballo e á submisión das coidadoras 
—que nun 70% segundo Nacións Unidas somos nenas e mulleres— aos 
guerreiros. A maternidade, tal e como a coñecemos, está por tanto rodea-
da de violencia.

A violencia é a base do sistema patriarcal, definido por Gerda Lerner 
como «a manifestación e institucionalización do dominio masculino 
sobre as mulleres, nenos e nenas da familia e a ampliación dese dominio 
sobre as mulleres na sociedade en xeral» co obxectivo de «dominar 
e controlar os comportamentos, a vida, a sexualidade e os corpos das 
mulleres para garantir unha organización socio-política que as exclúe, 
de maneira xenérica, dos espazos de poder e da toma de decisións» (1990). 

Adrienne Rich propúxose «distinguir entre dous significados superpostos 
de maternidade: a relación potencial de calquera muller cos poderes 
da reprodución e cos fillos; e a institución cuxo obxectivo é asegurar 
que este potencial —e todas as mulleres— permanezan baixo o control 
masculino. Esta institución foi a clave de moitos e diferentes sistemas 
sociais e políticos. Impediu á metade da especie humana tomar as 
decisións que afectan ás súas vidas; exime aos homes da paternidade nun 
sentido auténtico; crea o perigoso cisma entre vida ‘privada’ e ‘pública’; 
frea as eleccións humanas e as súas potencialidades. É a contradición 
máis fundamental e asombrosa, por causa desta institución as mulleres 
privámonos dos nosos corpos e quedamos encarceradas neles». (1986)

Por iso é especialmente significativo que non haxa apenas estudos que 
profunden nas violencias que hoxe en día sufrimos as mulleres –e as no-
sas crianzas como efecto colateral ou como violencia vicaria– na vivencia 
da maternidade. Ao contrario, achamos en falta datos que nos axuden a 
debuxar un panorama, e como grupo decidimos que había que construí-
los. Empezamos a ler, a escribir e a tratar de sistematizar, pois malia coñe-
cermos ben moitos exemplos, agás sobre a violencia obstétrica –que nos 
últimos anos puxeron na mesa as feministas– apenas se fala; e na nosa 
lexislación só a violencia dentro da parella é considerada como violencia 
de xénero. En MaterFEM pensamos que esoutras violencias tamén teñen 
xénero pois nos afectan ás mulleres polo feito de selo, e reproducen e sos-
teñen a desigualdade que sustenta o sistema patriarcal no que vivimos, 
que xerarquiza as persoas en función do seu sexo, somete ás mulleres e 
busca apropiarse –cada vez máis– da súa capacidade de xestar.

Queremos sinalar, porén, varios estudos que nos parecen moi importan-
tes para comprender a relación cotiá das mulleres coa violencia, sobre 
todo porque sabemos que as mulleres temos sempre que ter datos a man 
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para que non se dubide do que dicimos. En primeiro lugar, e aínda que 
non fale especificamente da maternidade, non podemos obviar a Ma-
croenquisa de Violencia contra a Muller, a máis relevante que se realiza 
en España neste eido, que é elaborada desde 2011 pola Delegación do 
Goberno contra a Violencia de Xénero. É de destacar que o cuestionario 
do 2019 foi ampliado para coñecer máis dimensións da violencia –cum-
prindo os requirimentos do Convenio do Consello de Europa e o Pacto de 
Estado contra a Violencia de Xénero– como o acoso sexual e o stalking, a 
violencia sexual fóra do ámbito da parella ou exparella, entre outras. A 
enquisa, presentada en setembro de 2020, revelou que máis da metade 
das mulleres de máis de 16 anos sufriu algún tipo de violencia machista 
ao longo da súa vida, o que significa 4.048.273 mulleres, das cales 1 de 
cada 5 sufrírona nos últimos 12 meses.

Varios estudos interesantes para falar de violencia e maternidade son 
os referidos aos usos do tempo, que elaboran, entre outros, o Instituto 
Nacional de Estatística; os de María Ángeles Durán sobre o traballo non 
remunerado de coidados que realizamos maioritariamente as mulle-
res –do que falaremos máis adiante–, ou o máis recente informe sobre 
a fenda salarial que sinala que os ingresos das traballadoras caen un 11% 
tras ser nais, mentres as ganancias dos homes apenas varían despois de 
seren pais.

Xa en temas directamente relacionados coa maternidade, no eido da 
violencia obstétrica contamos co Observatorio creado no 2014 pola 
Asociación El parto es nuestro/O parto é noso, que consciente das altas 
taxas de violencia obstétrica no estado e da invisibilización deste fenó-
meno elaborou este «organismo multidisciplinar que nace da necesidade 
de denunciar publicamente a incidencia das prácticas que constitúen este 
tipo de violencia, da que non só son vítimas as mulleres, senón tamén quen 
as rodea e os e as profesionais dedicados á saúde e á atención da muller en 
todas as etapas da maternidade», segundo a propia asociación.

Finalmente sinalar o labor realizado polo Concello de Santiago de Com-
postela, no desenvolvemento do Observatorio de Igualdade de Xénero, ins-
trumento impulsado dende a Concellaría de Igualdade, Desenvolvemen-
to Económico e Turismo co dobre obxectivo de «por unha parte, visibilizar 
e analizar as fendas de xénero que atravesan as diferentes esferas das nosas 
vidas; e por outra, crear e deseñar ferramentas que permitan transversalizar 
o enfoque de xénero nas políticas municipais», tal como indican no seu web. 
Os resultados desta investigación consideraron os seguintes ámbitos nos 
que se producen desigualdades de xénero: violencias machistas; acceso e 
uso de recursos económicos; acceso ao poder político e económico; acceso 
á educación, formación e coñecemento; uso dos tempos; o benestar; a cul-
tura; a participación social e política; o espazo público; e o deporte.
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O OBSERVATORIO DAS VIOLENCIAS 
MACHISTAS COTIÁS QUE AFECTAN 
ÁS MULLERES NA MATERNIDADE 

E ÁS SÚAS CRIANZAS

«No Álvaro cunqueiro tiven q cambiar os cueiros a 
miña filla nun alféizar da ventá porque non había 
cambiadores na zona de consultas de pediatría e 
unha muller montoume un pollo por facelo alí 
e chamoume porca.»

«No Centro saúde de Coia despois de ver que meu fillo 
viña acéfalo e que ía ter que abortar non tiven nengún 
apoio. Alí, na sala de espera chea de felices embarazos, 
sen nengún agarimo, nen ofrecerte unha sala para estar 
chorando e despedíndote do teu fillo, sen as miradas 
compasivas dun montón de xente. Despois de abortar, 
citas en xinecoloxía pasando pola sá de espera chea de 
mulleres felizmente embarazadas.»

03
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«Despedíronme dúas veces. Unha 
ao comunicar o primeiro embarazo e 
outra o volver da baixa do segundo. 
As dúas na mesma empresa.»

«No trabalho alguns companheiros 
miravam-me mal quando gastava 
dias das vacacións para coidar aos 
meus filhos enfermos.»

«Non me era permitido subir con 
carriño no bus, só coa silla pechada 
e o bebé no colo.»

«Nunha empresa na entrevista 
laboral chegaron a facerme asinar 
un compromiso de que non ía faltar 
ao traballo por ter crianzas.»

«Estando traballando os dous ao 
poñerse mala a nena sempre tiña 
que pedir eu permiso para ir buscala 
e levala ao médico.»

«Tiven que sacar varias veces leite 
nun baño compartido con homes 
para desconxestionar o peito polas 
xornadas maratonianas de traballo.»
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Acabades de ouvir algunhas das voces que nunca son escoitadas, porque 
nunca poden estar onde se toman as decisións. Porque teñen que atender 
á vida e iso non pode agardar, e os horarios non cadran. Porque teñen que 
pensar por dous ou por tres, moitas veces tendo que renunciar a pensar 
nelas mesmas. Hoxe estamos a ocupar un espazo que até o de agora nos 
foi difícil penetrar. Fixemos un grande esforzo, hai moitas horas de sono 
no debe deste encontro. Mais estamos emocionadas e felices. Cremos que 
paga a pena iniciarmos esta loita. Para facer que se nos teña en conta, para 
impedir que nunca máis ninguén poida decidir fechar un paritorio porque, 
total «un parto non é un infarto». Pois claro, para un señor de gravata que 
hai moito que decidiu que os coidados non van con el, un infarto é moito 
máis grave. Mais non, non lles imos deixar a eses señores que externalizan 
os coidados e nos colocan a privatización da crianza como a mellor 
opción, que decidan, unha vez máis, por nós. Non imos permitir que nos 
manden a parir a 70 kilómetros da casa, nin que nos digan como temos 
que conciliar para manter o sistema de pensións e o produtivo a un tempo. 

MaterFEM naceu dunha necesidade, dun baleiro sentido por moitas, 
da nosa falta dun espazo onde compartir preocupacións, angurias, 
demandas. Dun espazo común desde o que podermos proxectar as nosas 
voces, facer audíbeis os nosos berros. Sentímonos parte do feminismo, 
aínda que ás veces as dinámicas do movemento nos teñan deixado fóra. 
Querémonos parte do seu berro, sabémonos protagonistas indiscutíbeis 
da loita por situar os coidados no centro. Porque non hai nada máis 
anticapitalista que coidar e coidármonos. 

Texto lido na presentación do Observatorio das 

violencias machistas cotiás que afectan as mulleres na 

maternidade e as súas crianzas na Casa das Mulleres.
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XUSTIFICACIÓN 
O Observatorio das violencias machistas cotiás que afectan as mulleres 
na maternidade e as súas crianzas pretende identificar todas as diversas 
violencias que enfrontamos de forma cotiá —as encubertas, as discrimi-
nacións sutís e as constitutivas de delito— co obxectivo de elaborar unha 
diagnose que amose por primeira vez na nosa comarca datos concretos 
sobre a incidencia da violencia nas nosas vidas e na nosa realidade de 
mulleres con crianzas. Sabemos que é necesario contar con datos, coñe-
cer as demandas, os problemas e as propostas, e, sobre todo, dar voz ás 
propias mulleres. Porén, non existía na Galiza un Observatorio deste tipo 
nin enquisas ou informes a partir dos cales reflexionar sobre o impacto 
da violencia e presentar ás institucións propostas de solución adecuadas, 
así como realizar accións de visibilización e denuncia para facer valer os 
nosos dereitos e contribuír a unha cidade máis humana e amigábel.

Por iso decidimos crealo. E para iso pedimos a colaboración das mulleres 
da nosa Comunidade, vía un cuestionario dixital online, para escoitar 
de primeira man as experiencias e voces das mulleres nais que padecen 
violencias machistas. As respostas foron anónimas e garantimos a con-
fidencialidade e privacidade dos datos. 

A través de dita enquisa, que recolleu desde o 25 de novembro de 2019 
até o 15 de febreiro de 2020 experiencias de violencia institucional, psi-
colóxica, estrutural, económica, obstétrica e xinecolóxica, sexual e cul-
tural, amais de estratexias e propostas de solución, máis de 250 mulleres 
participaron neste proxecto pioneiro feito por mulleres nais para mulle-
res nais, independente de organismos oficiais, ONGs ou empresas.

O noso cuestionario é unha ferramenta de diagnose pero tamén de au-
toavaliación e de autocoñecemento: moitas de nós non eramos cons-
cientes de moitos dos atropelos que padecimos, outras pensamos que 
aquilo que nos pasou era normal, haberá as que opinen que era excep-
cional e, unhas últimas, crerán que son os padecementos «propios da 
condición de muller» pois «a maior sufrimento, maior capacidade de amor 
maternal», tal como quedou recollido en varios textos da Igrexa e cientí-
ficos ao longo dos séculos.  

3.1
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3.2  OBXECTIVOS

1. Desenvolvemento dunha ferramenta completa e doada de 
usar para a análise das violencias na maternidade.

2. Diagnose sobre as violencias na maternidade, das cales non te-
mos datos específicos no noso país.

3. Obtención de testemuños de primeira man sobre a vivencia da 
violencia na maternidade.

4. Construción dun espazo no que as mulleres nais poidan expre-
sarse en liberdade.

5. Obtención dun punto de partida analítico a partir do cal pre-
sentar demandas e denuncias e visibilizar e sensibilizar a so-
ciedade sobre estes temas.

6. Contribuir á redución da violencia contra as mulleres e as súas 
crianzas incidindo sobre a organización da nosa sociedade 
máis inmediata, a través de Concellerías e entidades locais, que 
tomen os resultados e os apliquen na mellora da nosa contorna.

Presentación do Observatorio

en decembro de 2019

Desenvolvemento 
da ferramenta
de análise

Construción
dun espazo 
de expresión

Diagnose sobre
as violencias 
na maternidade

Obtención
dun punto 
de partida

Obtención 
de testemuños

Contribución
á redución destas
violencias
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METODOLOXÍA
Como xa quedou dito, as violencias cotiás que soportamos as mulleres 
nais fixéronse presentes desde a primeira reunión do grupo, cando non 
tiñamos nin forma nin nome aínda. Desde entón fomos levando adiante 
distintas accións de debate e de visibilización, e despois dun ano atopá-
monos coa necesidade de ir alén no activismo e por iso comezamos a tra-
ballar en varios proxectos de maior efecto e alcance na  visibilización e 
denuncia das violencias cotiás contra a maternidade, mais atopámonos 
que non tiñamos información clara e concreta —agás no que respecta á 
violencia obstétrica— polo que o proxecto do Observatorio foi adquirin-
do maior protagonismo.

O Observatorio foi realizado a través dun proceso que se estendeu va-
rios meses e foi varias veces reformulado, e significou un gran desafío 
para a noso noviño colectivo. 

Podemos destacar as seguintes características da experiencia:

3.3

COLECTIVA
FLEXÍBEL

INTERSECCIONAL

CUALITATIVA

SEGURA

interseccinal

IN
TEGRADORA

FEMINISTA
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Feminista   Desde o momento que conformamos o grupo tivemos claro 
que o que nos unía non era só o feito de ser nais senón o activismo femi-
nista, que atravesa integralmente a nosa vivencia da maternidade. É por 
iso que entendemos a maternidade como como feito social, económico 
e político –alén de íntimo–, que tomamos a vida cotiá das  mulleres e as 
súas experiencias como fonte esencial de coñecemento, e procuramos 
en todas as nosas accións contribuir ao obxectivo último de mudar a 
sociedade patriarcal, individualista e capitalista na que vivimos por un 
mundo máis humano que poña no centro o coidado e a sostibilidade, no 
canto do consumo, a competencia e a violencia.

Colectiva   Desde o momento de reflexión sobre as violencias até a pre-
sentación pública pasando pola decisión de levar adiante o Observato-
rio e o seu deseño e redacción, todos os procesos foron vividos de forma 
colectiva, procurando a participación das compañeiras, que segundo a 
disponibilidade e intereses se foron involucrando de distintas maneiras.

Integradora    Partimos da crenza de que todas as achegas son necesa-
rias, pois cada unha de nós, coas súas diferentes orixes, experiencias, 
formación, idade e/ou proxecto de maternidade, temos moito que dicir 
e todas temos coñecementos e vivencias suficientes e importantes que 
van enriquecer o proceso de creación, sen xerarquías e valorando o tra-
ballo das demais.

Intervención de Iria Pinheiro 

na presentación do Observatorio 

en decembro de 2019
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Flexíbel    Como nais sabemos a dificultade que nos supón cumprir os com-
promisos, os horarios e os prazos, pois temos sempre moitas cousas que 
atender, a conciliación é inexistente e un simple catarro dunha crianza 
pode botar a perder toda a programación de varios días. Entendemos que 
é importante facilitar a participación das demais así como procurar sem-
pre un equilibro entre os obxectivos e avances dos proxectos e os ritmos e 
cambios individuais, sen caer nas culpas e exixencias que se cargan conti-
nuamente sobre nós. Por iso estamos sempre en movemento e adaptación.

Interseccional   Tentamos desde o primeiro momento incorporar unha 
diversidade de variábeis –idade, orixe, identidade sexual, proxecto mi-
gratorio, diversidade funcional, etc.– así como outras formas estruturais 
de opresión –racismo, homofobia, etc.– que inflúen na maneira en que 
se vivencia a maternidade e sobre todo provocan un agregado sen fin 
de violencias.  

Prioridade cualitativa   Sabemos que os datos son importantes. Esa é a 
razón fundamental do Observatorio, pois desde antes mesmo de pensar 
en embarazarnos as estatísticas determinan como vai a ser a nosa expe-
riencia da maternidade, encaixemos nelas ou non. Protocolos, a consi-
deración de maternidade serodia, intervencións sobre os nosos corpos, 
estatísticas sobre baixa natalidade e/ou produtividade… precisamos da-
tos para confrontar toda a violencia que supón ser permanentemente 
categorizadas e xulgadas, pero consideramos que o máis importante é 
facer escoitar a nosa voz, a voz de todas as mulleres e por iso priorizamos 
a información cualitativa e deixamos aberta a porta para escoitar todo o 
que as mulleres temos para dicir.

Segura   Sabemos que as campañas contra as violencias adoitan amosar 
os nomes e caras das vítimas na procura dun maior impacto e sensibiliza-
ción. Mais, como ocorre de cotío nos medios de comunicación, isto produ-
ce unha exposición innecesaria das mulleres mentres se protexe a iden-
tidade dos agresores. Queremos reverter isto e protexer as mulleres da 
revitimización, polo que a participación é confidencial, anónima e segura.



Sesións de traballo de MaterFEM
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3.3.1. Proceso de creación

O proceso de creación do Observatorio pódese dividir en varias etapas. 
En cada unha respostamos a unha serie de preguntas que indicamos 
brevemente a continuación. 

DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS  E ALCANCE DO PROXECTO 

Que procuramos con este proxecto? Como podemos contribuír a re-
ducir o nivel de violencia? Que información e de que mulleres estamos 
a procurar? Como imos coidar das mulleres que decidan participar?

DESEÑO DE FERRAMENTAS ADECUADAS AOS OBXECTIVOS 

Tomamos a decisión de levar adiante o proxecto sen financiación 
externa nin ningunha organización –pública, privada ou ONG de-
trás– só co noso esforzo persoal e grupal? Seremos quen de facelo 
máis completo e dar o salto da enquisa puntual á elaboración dun 
Observatorio das violencias cotiás na maternidade?

OBRADOIRO DE DEFINICIÓN E CATEGORIZACIÓN COLECTIVA 
DAS VIOLENCIAS

Cales son as violencias que imos considerar? Como as definimos? 
Como as categorizamos? En que exemplos se concretan? Que refe-
rencias teóricas tomamos como punto de partida?

SISTEMATIZACIÓN DA INFORMACIÓN E ELABORACIÓN  DO 

PRIMEIRO BOSQUEXO

Como traducimos todo o material producido no obradoiro nun for-
mulario cunha estrutura sinxela e clara que abranga todo o que que-
remos incluír? Cal é a mellor maneira de organizar a información? 
Cantos exemplos debemos pór como mínimo e como máximo?

REVISIÓN COLECTIVA E FORMATO FINAL

Que apartados non poden faltar: espazo para relatos de violencias, 
experiencias de denuncia, propostas…? Como simplificar o formu-
lario? O formulario produce a información que queremos recoller? 
Como utilizar as limitadas ferramentas de balde dispoñíbeis sen per-
der calidade?

01

02

03

04

05
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PRESENTACIÓN PÚBLICA 

Que queremos informar? A quen? Como? Con quen queremos contar? 
Cal é o espazo máis axeitado? Xa que non existe un lugar adecuado 
como podemos adaptar o existente para facelo apto para mulleres e 
crianzas? Como resolver cuestións técnicas, buscar horarios concilia-
dores, integrar as crianzas e garantir o seu coidado sen sobrecargarnos? 

OBRADOIRO DE ORGANIZACIÓN DO PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN 
DOS RESULTADOS

Cales son as tarefas a seguir? Como queremos organizar a informa-
ción? Que é o máis relevante? Que coñecementos precisamos parti-
llar entre nós? Quen serán as responsábeis dos primeiros bosquexos?

REDACCIÓN COLECTIVA DO INFORME FINAL

Disporemos de tempo abondo? Será factíbel traballarmos con ferra-
mentas de edición colaborativa online? Como sumar todas as voces 
–independentemente das  nosas bagaxes– nun texto apto para todas 
as interesadas?

PRESENTACIÓN PÚBLICA DOS RESULTADOS 

É conveniente esperar á fin do confinamento? Como adecuar a pre-
sentación á situación de pandemia? Como chegar a todas as persoas 
interesadas se non se permiten reunións? Como compatibilizar a nosa 
visión sobre a importancia da presenza, o acompañamento, a concilia-
ción e a integración das crianzas na chamada nova normalidade?

PÚBLICACIÓN 

Cal é a mellor maneira de difundir o noso traballo? Como financiar 
a publicación impresa? Como facer unha devolución axeitada ás 
mulleres que tan xenerosamente participaron?

06

08

07

09

10

10

Cambiador para as crianzas, colocado 

por nós para a presentación na Casa 

das Mulleres de Compostela
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3.3.2. Estrutura do formulario 

O formulario, dispoñíbel na nosa web ou directamente na ligazón, 
ten a seguinte estrutura: https://forms.gle/K6VuLMqPjSiR2AU97 

Análise das violencias.

As violencias estudadas son: 

Institucional  Estrutural

Económica Cultural

Psicolóxica Xineco-obstétrica

Sexual

Sobre cada unha ofrecemos unha breve 

descrición, un apartado de exemplos de 

situacións para que as participantes 

marquen se as viviron ou non e/ou 

viviron outras, unha pregunta sobre 

a frecuencia na que padeceron 

a violencia e finalmente unha 

pregunta aberta para relatar experiencias 

propias sen límite de forma ou caracteres.

SE
G
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N

D
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A
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PRIM
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A
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R

T
E1
2

Recollida de datos persoais.

Procuramos datos como provincia, idade, 

número de crianzas, tipo de familia, situación 

de monomarentalidade, nai separada, 

migrante, racializada, de crianzas racializadas, 

nai cunha discapacidade recoñecida, nai de 

crianzas con discapacidade recoñecida, 

nai LGBT+, nai de crianzas LGBT+, nai e avoa 

que se ocupa das netas e netos sen percibir 

un salario e/ou nai de crianzas adoptadas. 

Asemade inclúe a aceptación da cesión dos  

 datos de forma anónima segundo 

 a Lei de Protección de Datos.
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Denuncias e reclamacións.

Neste apartado, preguntamos se a 

participante denunciou a violencia 

ou fixo unha reclamación formal. 

No caso de tela feito, preguntamos se 

a resposta foi satisfactoria, e no caso de 

non facela preguntamos os motivos.

Estratexias e propostas.

Nesta última parte presentamos 

varias estratexias posíbeis para 

facer fronte aos diferentes tipos 

de violencia, así como propostas 

para reducir a violencia cotiá 

contra mulleres nais e as 

súas crianzas, e deixamos 

aberta a pregunta para 

recibir novas propostas e 

suxestións.SE
G

U
N

D
A
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A

RTE

3
42
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POBOACIÓN 
O Observatorio estivo pensado nun primeiro momento como unha fe-
rramenta de diagnose para o concello de Santiago de Compostela, tanto 
a cidade como a parte rural, mais deseguido achamos que había moito 
interese en participar por parte de mulleres doutros concellos e incluso 
de fóra de Galicia.

Os datos de poboación reflicten iso: a meirande parte das participantes 
son de Compostela e comarca, mais é moi elevado (40%) o número de 
mulleres doutros concellos.

Na enquisa do Observatorio participaron 256 mulleres nais no período 
transcorrido desde o 25 de novembro de 2019 e o 15 de febreiro de 2020, 
cando pechamos o formulario para dedicarnos á análise dos datos.

Hai algúns aspectos que nos parecen especialmente relevantes.

Nas gráficas podemos ver con claridade a situación e características da 
natalidade en Galicia. Como veremos máis adiante, algunhas mulleres 
falaron de ter menos fill@s dos desexados e ter adiado a maternidade 
como estratexias para facer fronte ás violencias cotiás.

Outro aspecto destacábel refírese á intersección de múltiples violencias 
produto de sermos nais, solteiras, racializadas, LGBT+, migrantes, entre 
outras variábeis.

Finalmente, queremos inicidir nun aspecto que, aínda que xa foi no-
meado, non queremos que dea lugar a dúbidas. Polas propias caracterís-
ticas desde estudo, no que a participación foi voluntaria e mediante un 
formulario web, os resultados só aplican a esta mostra. Porén, pensamos 
que os resultados ofrecen moita información que debe ser tida en con-
ta, e son reveladores pola inexistencia de estudos semellantes no país e 
pola cantidade de testemuños que incorporan.

3.4

256
MULLERES

25 NOV2019

15 FEB 2020
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63,3%

86,4%

15,6%

13,6%

5,4%

4,3%

3,1%
0,8%

1,6%

1,2%

< 25 anos
25-34 anos
35-44 anos
45-54 anos
> 55 anos

Biparental heterosexual

Bimarental

Separada heterosexual

Separada homosexual

Monomarental

Outra composición

Biparental homosexual

Son nai en solitario

Son nai separada/divorciada

Son nai migrante

Son nai racializada

Son nai de fill@s racializad@s

Son nai con discapacidade

Son nai con fill@s con discapacidade

Son nai LGTB+

Son nai de crianzas LGTB+

Son nai de crianzas adoptadas

Fun nai e agora coido d@s net@s

Non

1
2
3
+3

Cal é a túa idade?

Cal é o teu tipo 
de familia?

Identifícaste con algunha destas situacións?

Cant@s fill@s tes?

IDADE NAI

TIPOLOXÍA FAMILIA

TAMAÑO 
FAMILIA

50,6%

41,6%

6,6%

Por un lado, queremos 
amosar as idades das 
mulleres participantes, 
situadas na gran maioría 
entre os 35 e 44 anos.

O número de crianzas 
das mulleres participantes 
está maioritariamente 
entre un, máis do 50%, 
e dous, 41,6%.

No que se refire á 
composición familiar das 
mulleres participantes, 
na gran maioría trátase 
de familias biparentais 
heterosexuais.

5,8% (15 persoas)

7,8% (20 persoas)

2,7% (7 persoas)

0% (0 persoas)

0,4% (1 persoa)

0,4% (1 persoa)

2,7% (7 persoas)

1,9% (5 persoas)

0% (0 persoas)

0% (0 persoas)

0,4% (1 persoa)

81,7% (210  persoas)
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RESULTADOS DA PERCEPCIÓN 
DAS VIOLENCIAS.
Os sete tipos de violencias analizadas no Observatorio pódense agrupar 
claramente en dous grandes bloques: o do público e o privado. Ambos os 
dous entrelazados nunha correspondencia biunívoca, porque partimos 
da teoría de Kate Millet de que o persoal é político. 

Aludindo á eterna díada do estereotipo masculino versus o feminino, a 
rúa fronte á casa, pensamos que as violencias tamén traspasan eses dous 
ámbitos, do máis visíbel ao máis imperceptíbel, e así as subclasificamos.

3.5

O PÚBLICO O PRIVADO

Estructural

Económico

Cultural

Institucional
Psicolóxica

Xineco-
obstétrica

Sexual
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3.5.1. Violencia institucional 
En que medida nos vemos discriminadas, invisibilizadas, ignoradas ou 
prexudicadas como mulleres nais na nosa relación coas institucións? Es-
coita o Estado as nais e as crianzas? Procura o seu benestar ou é fonte de 
violencia institucional? 

DEFINICIÓN E MARCO TEÓRICO

Como recolle Ana Bernal-Triviño, a violencia institucional non é un 
invento das feministas, pois xa «no ano 1993 a Declaración sobre a 
Eliminación da violencia contra a muller da Asemblea Xeral de Nacións 
Unidas contemplaba a violencia “física, sexual e psicolóxica perpetrada 
ou tolerada polo Estado” e no seu artigo catro recollía máis de dezasete 
deberes a cumprir por parte dos Estados para protexer da violencia á 
muller: desde uns orzamentos que garantan a protección das vítimas, a 
medidas na atención, asistencia, educación ou investigación».

Mais para achegar unha definición concreta da violencia institucional 
temos que viaxar a México, único país que a ten lexislada.

É sobre os actos ou as omisións de funcionarios/as de calquera orde 
gobernamental discriminan ou teñen como propósito dilatar, impedir 
o gozo e exercicio dos dereitos humanos das mulleres, ben co seu 
acceso ao gozo de políticas públicas destinadas a previr, responder, 
investigar, punir e erradicar os diferentes tipos de violencia.
LEI XERAL PARA O ACCESO DAS MULLERES Á VIDA LIBRE DA VIOLENCIA, MÉXICO, 2007

Recortes orzamentarios, cuestionar os testemuños, 
ofrecer información inadecuada, presupoñer que 
é unha denuncia falsa, falta de vontade política... 
Que pasa cando o Estado e os seus axentes fallan 
na súa obriga de brindar atención e protección 
fronte á violencia machista? 

ANA BERNAL-TRIVIÑO

O PÚBLICO: 
VIOLENCIA 
INSTITUCIONAL, 
ESTRUTURAL, 
ECONÓMICA 
E CULTURAL
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Mais, aínda que no código penal español non apareza, non por iso somos 
alleas a ela. Un exemplo é a continuidade do uso do falso SAP –Síndro-
me inexistente de Alienación Parental–, teoría sen aval científico nin 
médico, creada por Richard A. Gardner nos anos 80, que considera que 
as crianzas denuncian abusos do pai alienadas por unha nai vingativa, e 
recomenda darlle a custodia exclusiva ao pai e quitarlles todo contacto 
coa nai. Malia que esta teoría está rexeitada especificamente no Pacto 
de Estado contra a Violencia de Xénero, e segundo o Consello Xeral do 
Poder Xudicial vulnera os dereitos das crianzas, segue a ser utilizada de 
facto ou de forma encuberta contra as nais. 

A violencia machista non é consecuencia de patoloxías individuais, 
non son tolos, non se lles “vai a man”: son fillos sans do patriarcado. 
O surrealista do asunto é que esa fratria masculina opera tamén a 
nivel institucional, onde o cuestionamento das voces das mulleres 
e as crianzas é cotiá.

IRIA VÁZQUEZ SILVA

Por outro lado, hai pouco, a ONU e o Tribunal Supremo condenaron ao 
Estado español por violencia institucional no marco da violencia de xé-
nero recoñecendo a responsabilidade do Estado na desprotección que 
sufriron Ángela González e a súa filla, asasinada polo seu pai, condena-
do por malos tratos, nunha visita non vixiada que a nai tratou de impe-
dir con 50 denuncias. É, sen dúbida, a cara máis dramática desta forma 
de  violencia.
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RESULTADOS DO NOSO OBSERVATORIO

Seguindo os datos do noso Observatorio o 86,4% das mulleres partici-
pantes sufriu algún tipo de violencia institucional. Máis do 50% sufriu-
na en contadas ocasións, e o 36% bastantes veces.

Como exemplos destacan os seguintes:

Tiven dificultades no acceso/descenso con carriño, 
crianzas e/ou embarazada no transporte público.

Acudín embarazada e/ou con crianzas a unha 
institución pública (xulgados, servizos de mediación, 
policía, Seguridade Social...) sen prioridade, salas de 
espera adaptadas, cambiadores e/ou ramplas.

Na sanidade non me sentín ben tratada como 
muller e nai (tratamentos e indicacións inadecuados, 
minimizan esgotamento físico e emocional, xuízos 
sobre lactación e crianza).

Tiven dificultades para conseguir citas para consultas 
na sanidade compatibles cos horarios laborais e/ou 
coa crianza doutr@s fill@s.

A violencia institucional está colocada no primeiro lugar do formulario 
do noso Observatorio e quizás por este este motivo tantas participantes 
expresaron os seus testemuños e colocaron tantos exemplos de violen-
cias. Tamén pode ser que este tipo de violencia nos indigne especialmen-
te, xa que ocorre nos espazos que teñen unha función expresa de servir 
á cidadanía. Finalmente, outro motivo que pode explicar os numerosos 
testemuños nesta parte pode ser o feito de que a violencia institucional 
é moi ampla, pois formalmente abrangue a violencia xineco-obstétri-
ca –xa que o Servizo Galego de Saúde/SERGAS é un servizo público–, a 
violencia de parella –cando os acordos de separación e/ou divorcio invi-
sibilizan e/ou permiten as agresións e a violencia vicaria–, a violencia 
que se produce nos espazos educativos, culturais, etc.

Xa pudemos comprobar ao longo do noso estudo que as violencias machis-
tas na maternidade están emparentadas: interconectadas de maneira sutil 
mais resistente, de forma que se retroalimentan e reforzan mutuamente. 
Por iso é tan importante estudalas, observalas, sinalalas, denuncialas.

62,6%

66,1%

46,1%

35,4%
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Aos ítems detallados na táboa anterior, seguen un bó número de 
testemuños que as mulleres participantes foron engadindo segundo a 
súa propia experiencia. A maioría deles refiren situacións de violencia 
obstétrica, e non os colocamos aquí pois van ser analizados no apartado 
do mesmo nome máis adiante. 

Algúns testemuños falan de como os servizos públicos dificultan as no-
sas vidas e nos colocan en situacións vulnerábeis por non ter en conta 
cuestións de sentido común:

«As citas de especialistas no hospital para nen@s (cardioloxía, 
dixestivo, dermatoloxía) son en horario de mañá polo que tes que 

faltar ó traballo.»

Outra parte dos testemuños aluden á falta de información sobre axudas 
e dereitos, como nos sinala unha participante:

«Non se informa sobre os tipos de axudas, nin onde preguntar por elas.»

Outra parte significativa refírese ao maltrato, minusvalorización e des-
prezo por parte de persoal de organismos públicos, até o punto de implicar 
perda de dereitos e mesmo delitos relacionados coa Lei de protección de 
datos e a Declaración dos dereitos das nenas e nenos, como por exemplo: 

«No tuve pensión compensatoria porque no se valoró mi necesidad 
de tenerla.»

«Son nai solteira pero non puiden cobrar nunca unha axuda aínda 
que moitas mulleres nais en parella din que o pai dos fillos non 
aporta e cóbrana.» 

 «A información que ofrezo aos diferentes axentes oficiais aos que 
se somete ao meu fillo con diversidade funcional -sistema 
educativo, sanitario, dependencia, etc- é sistemática desprezada 
baixo o argumento de que como nai non son obxectiva.»

 «Na xestión da dependencia, nin espazos nin tempos nin 
profesionais están formados nin adaptados para o tratamento con 
crianzas, por exemplo tendo que dar información bastante íntima 

sobre as carencias e capacidades do neno diante do propia crianza.»

 «Son nai monomarental, os meus fillos só levan os meus apelidos, 
mas tiven que soportar (a miúdo diante deles) innumerables 
cuestionamentos sobre “onde está o pai ou que opina o pai”. 
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Por exemplo nos aeroportos, onde me chegaron a dicir que para saír 
do país tiña que demostrar que o “pai” non os estaba buscando. Tamén 
na Inspección Educativa da Xunta cando fun inscribir ao meu fillo en 
primaria unha funcionaria berrou “pero este neno non ten pai logo?” 
cando trataba de explicarlle que non tiña que presentar autorización 
paterna. Tamén coa tarxeta sanitaria, á que non teño dereito por non 
estar traballando en branco nin no paro, e sempre recibo de resposta 
“pero métete na do teu marido”...»  

«As nais monomatentais de dúas crianzas non estamos recoñecidas 
como familias numerosas, só as viúvas (para ter dereitos precisas un 
home, aínda que sexa morto).»

As participantes denuncian como a invisibilización e a prohibición tácita 
de acudir con crianzas a trámites, consultas, etc. nos atrapan de cotío ás 
mulleres nais: se non temos con quen deixar as crianzas pero tampouco 
podemos levalas connosco obviamente eliximos coidalas, e isto provoca 
ás veces que perdamos oportunidades e dereitos. 

«Dificultades para ser atendida polo avogado dun sindicato por carecer 
de servizo de coidado ou espazo para crianzas.»

«Ter que acudir coa crianza a unha entrevista de traballo convocada 

polo Sepe baixo ameaza de perder a prestación.»

E finalmente, mais non menos importantes, atopamos exemplos que 
fan referencia á violencia que significa a laxitude e complicidade coa 
que se tolera que os pais separados se desentendan das súas criaturas, 
vulnerando os dereitos das mesmas e utilizándoas para agredir as súas 
ex parellas. Algunhas situacións producen arrepíos: 

«Sufro trabas constantes na educación e crianza do meu fillo: o pai 
impide a comunicación, non comunica o seu paradoiro, non informa 
de enfermidades e lesións, se os vexo pola rúa impide que saúde ao 
meu fillo aínda que leve varios días sen velo e un longo etc, pero as 
institucións non asumen ningún rol. Estes aspectos non se contemplan 
nas sentenzas, a pediatra non pode facer nada, a policía di que esas 
cousas non lles incumben...»

 «A carga mental que supón ter que lembrarlle todo nas visitas paternas 
(tomas de medicación, deberes); que non veña recollelas cando lle 
corresponde (sen consultar nin respectar o que eu teña que facer); o non 
pasar a pensión alimenticia e nunca saber que orzamento tes ao mes.»
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 «Sufro amenazas constantes e burlas diante do meu fillo por 
parte do pai: “te vas a enterar, te voy a quitar el niño, vas a acabar 
como Juana Rivas” “eres una pesada, no me extraña que el niño 
no quiera hablar contigo” “deja a mamá, que es una histérica, ya la 
llamaremos después.»

«A sobrecarga mental é inevitable. Hai cousas que se eu non penso 
nelas ou non estou pendente simplemente non se fan.»

«Foi moi difícil desempadroar a meu ex da miña casa (el se 
dedentendía), e agora incluso coa sentenza xudicial que indica que 
a custodia é miña, Muface non quere poñelas na miña cartilla, e 
na SS o avisan a el de cambios de citas, etc polo que toma decisións 
que non lle correponden (vive noutra cidade e el non a levou 

nunca ao médico).»

Unha laxitude que contrasta coa permanente esixencia que se lles fai 
ás nais: 

«Na escola acusavam-me a mim do mal comportamento do meu 
filho. A pesar de que o seu pai sempre o tratou com indiferenza e 

mesmo desprezo nunca o culparam a ele.»
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3.5.2. Violencia estrutural
Como dixemos anteriormente a violencia é a base do sistema patriar-
cal e empeza na familia, pois como afirmou Gerda Lerner dito sistema é 
«a manifestación e institucionalización do dominio masculino sobre as 
mulleres, nenos e nenas da familia e a ampliación dese dominio sobre as 
mulleres na sociedade en xeral». De que maneira se manifesta ese do-
minio sobre nós? Como nos afecta que sexa a base da nosa sociedade? 

DEFINICIÓN E MARCO TEÓRICO

A violencia machista opera como unha forma de opresión subxacente 
á propia estrutura da nosa sociedade, á maneira na que se organiza o 
Estado e ao xeito no que interpretamos o Dereito; é dicir, está na base 
do sistema patriarcal sobre o que se constrúe o mundo contemporáneo.

Entendemos a violencia estrutural tanto de forma simbólica como lite-
ral; é dicir, desde a súa presenza na educación en forma de contidos con 
nesgo de xénero masculino, até a ausencia de espazos de socialización 
para adolescentes; desde o sexismo nos formularios da Administración 
–o «empregador»– até a escaseza de cambiadores…

Aínda que nin a lexislación española nin a galega recoñecen a violencia 
estrutural como concepto, si fan referencia nas respectivas leis sobre a 
violencia de xénero á IV Conferencia Mundial de 1995 da Organización 
de Nacións Unidas. Alí definiuse a violencia contra as mulleres dun xeito 
amplo «como unha manifestación das relacións de poder historicamente 

As cidades construíronse a partir dunha idealización 
da autosuficiencia que sanciona a vulnerabilidade 
e nega a ecodependencia e a interdependencia. 
Espazos urbanos que fomentan o individualismo 
con deseños asépticos que illan as persoas e nos 
cales se penalizan as relacións sociais informais.
COL·LECTIU PUNT 6
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desiguais entre mulleres e homes», entendendo «as agresións sufridas 
pola muller como consecuencia dos condicionantes socioculturais que 
actúan sobre o xénero masculino e feminino, situándoa nunha posición 
de subordinación ao home e manifestadas nos tres ámbitos básicos de 
relación da persoa: malos tratos no seo das relacións de parella, agresión 
sexual na vida social e acoso no medio laboral». 

Trátase dunha definición, daquela, que fai referencia ao seu carácter 
estrutural. 

RESULTADOS DO NOSO OBSERVATORIO

O 98,8% das mulleres participantes no Observatorio viviu este tipo de 
violencia. Case o 70% sufriuna bastantes veces e máis do 20% súfrea 
todos os días.

Dado que hai aspectos nos que conflúe coa violencia institucional e coa 
cultural, imos centrarnos neste apartado nuns aspectos que nos parecen 
fundamentais porque vertebran toda a nosa vida, até puntos que non 
albiscabamos antes da creación deste Observatorio:

URBANISMO MOBILIDADE
MOBILIARIO 

URBANO
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O URBANISMO

Como nais e coidadoras, decatámonos de que a xestión do tempo vai in-
disolubelmente unida ao manexo do espazo, xa sexa dentro da nosa pro-
pia casa ou atravesando a vila que habitamos. É por isto que entendemos 
que o deseño dos elementos construtivos da cidade deben ter en conta 
os seus usos, tempos e contidos.

Aprendemos do urbanismo feminista que, partindo da dependencia 
como característica común de todas as persoas ‒en varios graos e de di-
ferente maneira ao longo da nosa vida‒, o espazo urbano ten que favo-
recer o maior grao de autonomía, fomentando a dimensión comunitaria 
dos coidados para poder levalos a cabo en distintos espazos e de maneira 
compartida, como se facía antano coas familias extensas e estendidas. 
Así o confirman estes testemuños:

«Negación do dereito a decidir se o meu fillo (9 anos) pode baixar só do 
transporte escolar, aínda que o bus pare diante da casa, co agravante 
de que un día á semana, por mor da organizacion escolar, o neno 
chegue unha hora antes que o resto da semana, engadindo por iso 
unha traba máis á xa de por si difícil conciliacion (vivo soa).»

«Son familia monomarental (...) a efectos prácticos, xa que a 
responsabilidade completa da crianza, así coma da organizacion 
dos tempos, tanto escolares coma vacacionais, recae sobre min (...). 
Isto xera en ocasións un gran cansancio fisico e emocional, asi como 
moita desigualdade respecto doutras crianzas (...) xa que obriga, por 
necesidade, a unha prematura e excesiva “institucionalizacion” (...) 
debido á descompensacion dos tempos libres. Sería necesario revisar 
as conciliacións e os horarios das cidades.»

« (...) tiven que ir en diversas ocasións ao SEPE e servizo galego de 
colocación e co meu bebé lactante tiven que esperar máis dunha 
hora dende a miña hora de cita sen que en ningún momento se me 

dera prioridade.»
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MOBILIDADE

A pesar do tamaño pequeno da cidade de Santiago, comezamos a experi-
mentar xa os problemas da localización dos postos de traballo seguindo 
criterios economicistas para maximizar beneficios ‒en zonas monofun-
cionais como os polígonos do Tambre, Costa Vella ou os de concellos 
limítrofes como o do Novo Milladoiro‒ e os efectos da xentrificación e 
abuso do turismo na zona vella e arredores ‒que pasan a convertirse 
en decorados para turistas que só dispoñen de souvenirs, hoteis e res-
tauración‒. Isto obriga a que unha parte da poboación teña que facer 
desprazamentos cada día até o seu lugar de traballo e para a adquisición 
de produtos básicos ou específicos, excluíndo deste tipo de empregos e 
produtos ás persoas encargadas do coidado de persoas dependentes e 
crianzas ‒que non dispoñen de tantas horas diarias para perdelas en 
mobilidade‒, e aumenta o número de traxectos en vehículo privado, o 
que ten consecuencias ambientais sobre a saúde das persoas.

Como constatan as entrevistadas:

«Os autobuses de Compostela non contan con rampa para os carri-
ños e a maioría dos conductores ‒a maioría son homes‒non fan baixar 
o bus. Tampouco esperan a que baixes con calma ou a que esteas insta-
lada con seguridade da crianza.»

«Más de una vez se negaron a transportarme en taxi, ya que el maxi-
cossi marcaba el asiento según el conductor.»

«Nos Autobuses de Calo non podes acceder co carriño de bebé sen 
estar pregado. Non recibes axuda, sénteste un estorbo. Co bebé no 
colo, e o carriño pregado agarrado coa outra man tiven que viaxar de 

pé. Só contei coa axuda doutras usuarias.»

A esas zonas monofuncionais comeza a desprazarse tamén o ocio in-
fantil: circuitos de karts, rockódromos, parques de bólas no polígono de 
Costa Vella; exposicións interactivas no Mercado de Gando de Amio… 
Noutras cidades tamén o ocio xuvenil está  xa nos polígonos industriais, 
a onde foron levados para, seica, evitarlle ruídos noturnos á cidada-
nía. En calquera caso, dificultando o acceso de nais coidadoras ‒moitas 
sen coche propio‒, imposibilitando o goce do lecer ao ar libre con activi-
dades non consumistas ‒que até é perseguido‒ e aumentando, de novo, 
o tránsito de vehículos contaminantes.
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Pola mera observación das persoas usuarias do transporte público com-
postelán, tanto de autobuses urbanos coma interurbanos, sabemos que 
a maioría somos mulleres ‒como constatan estudos como o de Caroline 
Criado Perez (2020) e, máis perto, A Coruña en cifras, publicado polo Ob-
servatorio Municipal de Igualdade e Diversidade‒, o que vai confirmar, 
alén das dificultades de acceso a determinadas zonas non ben comuni-
cadas ‒as parroquias rurais...‒, un maior investimento de tempo nesas 
tarefas de coidado ou de traballo externo:

Tiven dificultades no acceso/descenso con carriño, 
crianzas e/ou embarazada no transporte público. 62,6%

O MOBILIARIO URBANO

O deseño do mobiliario urbano non é neutro, senón androcéntrico; pro-
ba diso son as necesidades invisibilizadas dos suxeitos non privilexia-
dos: bancos sen respaldo en varios parques ‒Bonaval, finca de Simeón...‒, 
non aptos para persoas con doenzas e crianzas non autónomas; auto-
buses sen espazo para carriños de bebés ‒malia que, como dixemos, as 
mulleres somos as principais usuarias e quen se encarga principalmente 
do coidado das crianzas‒; barreiras arquitectónicas dentro de edificios 
administrativos; barreiras arquitectónicas por seren pavimentos en mal 
estado ou polos vehículos que estacionan en berirarrúas impedindo 
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tránsito ou descenso de carriños; ausencia de cambiadores en espazos 
públicos… como nos contan as entrevistadas:

«Nos baños do SEPE non hai cambiador.»

«No Álvaro cunqueiro (hospital) despois de tres meses inaugurado 
tiven que cambiar os cueiros a miña filla no parapeito dunha ventá 
porque non había cambiadores na zona de consultas de pediatría e 
unha muller montoume un pollo por facelo alí e chamoume porca.»

«Na gardería municipal (...) non temos um espazo para poder subir e 
baixar as crianzas.».

«Non hai zonas públicas cubertas para poder levar as crianzas en 
inverno.».

«Moitos locais públicos e privados sen cambiadores.»

«Pues ir al Hospital de Santiago y tener que cambiar a mi hija en el 

suelo del baño porque no hay cambiadores.»

É abrumadora a cantidade de queixas a este respecto:

Faltan cambiadores en estabelecementos públicos e/ou 
se os hai están nos baños de mulleres. 

Hai falta de espazos a cuberto, amplos e gratuítos onde 
ir coas crianzas no inverno.

Hai falta de espazos de socialización para nais, crianzas 
e adolescentes.

Non atopo lugares cubertos onde cambiar un cueiro ou 
aleitar sen pagar unha consumición.

Considero que as políticas sociais e económicas ignoran 
as demandas das mulleres e as súas crianzas.

92,9%

94,5%

78,3%

81,5%

76,4%
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3.5.3. Violencia económica
As mulleres cobramos menos, somos maioría no traballo non remune-
rado de coidados e nos traballos máis precarios, as mulleres somos máis 
pobres. É certo iso de que as mulleres temos que traballar coma se non 
tivésemos crianzas e temos que ser nais coma se non traballásemos?

DEFINICIÓN E MARCO TEÓRICO

Este tipo de violencia maniféstase tanto no ámbito privado coma no pú-
blico. No primeiro, na relación de parella, a través do control que pode 
exercer o home coa economía doméstica o que supuña unha merma da 
independencia económica da muller; como, incluso, unha vez rematada 
dita relación, a que se practica sobre a muller e as crianzas co impago 
de pensións alimenticias e/ou compensatorias. No público esta violen-
cia é desempeñada polo sistema capitalista que somete as mulleres, e 
especialmente as nais, tal e como reflicte o informe do Banco de España, 
publicado o 16 de xullo de 2020, no que se sinala que «O mercado laboral 
penaliza as mulleres despois de seren nais ao rexistraren unha baixada nos 
seus ingresos do 11,4% durante o primeiro ano tras o nacemento dos fill@s 
e cuxa caída chega ao 33% ao cabo dunha década.»

A economía feminista analiza o sistema socioeconómico cunha metáfora 
na que este funciona coma un iceberg do que só se ve unha pequena par-
te despuntando, que sería o traballo asalariado. Agochada baixo a auga 
fica a maior parte do bloque de xeo, que sería a economía reprodutiva e o 

Volvamos aos datos: En 2016, as mulleres dedican de 
media 1 hora e 57 minutos diarios máis ao conxunto de 
actividades de fogar e familia que os homes. Isto ocorre 
en todos os tipos de fogares, pero especialmente no 
caso do fogar formado por parella con fillos, en que a 
dedicación diaria da muller case duplica a dedicación do 
home (4 horas e 37 minutos a muller, 2 horas 34 minutos 
o home). Pero quizais o dato máis significativo é o que 
mostra que as nais soas con algún fillo dedican menos 
tempo a estas tarefas que as que están casadas, tanto se 
teñen fillos coma se non os teñen. É dicir, compartir a 
vida cun home adulto dá máis traballo ás mulleres 

que criar soas a un ou máis menores.

NURIA VARELA
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traballo de coidados invisibilizados e, por suposto, non remunerados pero 
vitais para o mantemento do sistema mesmo. Mentres o propio sistema 
toma algún outro termo como elemento a combater mediante leis que o 
supriman, como a ‘fenda salarial’ e a ‘discriminación salarial por sexo’. 

Ese iceberg que é o traballo non remunerado das mulleres no Estado es-
pañol estímase que equivale a un 53% do PIB, segundo as investigacións 
de María Ángeles Durán (2012), e as estimacións a nivel mundial dan 
lugar a cifras que están arredor do 50% nos países desenvolvidos e con 
porcentaxes superiores nos do sur, tendo en conta sempre que este tra-
ballo o desempeñan mulleres e nenas na súa gran maioría.

RESULTADOS DO NOSO OBSERVATORIO

Máis do 96% das participantes viviu violencia económica. Máis da meta-
de das respostas recibidas (57,6%) refiren ter sufrido violencia económi-
ca bastantes veces e un 16,2% case todos os días, mentres o 23,2% sufri-
ron esta violencia en contadas ocasións e un 3% unha soa vez.

Citamos algúns exemplos:

O feito de ser nai prexudicou a miña carreira laboral, 
como se tivese que escoller entre unha cousa e outra.

Considero que hai falta de axudas a mulleres nais.

Considero que os coidados non están valorados 
economicamente.

Tiven un permiso de maternidade insuficiente para min 
e/ou as miñas crianzas.

55,5%

75,2%

48%

75,2%

Traballo NON remunerado das mulleres
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Na análise dos testemuños recibidos observamos unha clara denuncia 
da corta duración dos permisos por maternidade, que actualmente é 
de 16 semanas:

«Unha baixa de maternidades de 4 meses non axuda a unha lactancia 
materna exclusiva como mínimo ata os 6 meses.»

«A baixa maternal é claramente insuficiente para atender
 as necesidades dunha crianza.»

«El permiso de maternidad me parece un chiste directamente»

A incorporación ao posto de traballo das mulleres despois dun período 
tan curto de tempo fai que se vexan en situacións de vulnerabilidade 
que abarcan desde a incomodidade pola extración do leite materno nun 
ambiente laboral que non é o axeitado: 

«Trala baixa maternal solicitei a redución de xornada e tiven problemas 
para conseguila. Propuxéronme negociar unha saída da empresa. 
Non aceptaban a redución e fixeron xuízos de valor pola miña decisión 
de querer reducir a xornada e advertencias pasivo agresivas. Tras 
facer presión cun burofax respostáronme afirmativamente à redución. 
Incorpórome nuns días e estou angustiada polo que me depara…» 

«Tiven que sacar varias veces leite nun baño compartido con 
homes compañeiros para desconxestionar o peito polas xornadas 
maratonianas de traballo» 

«Dende que fun nai e reducín a miña xornada laboral deixei de ser tida 
en conta coma antes no ámbito laboral, a miña imposibilidade para a 
flexibilidade horaria fíxome non apta para o posto que desempeñaba 
antes e cambiáronme a outro posto, de igual categoría e salario pero 
con inferiores condicións (xa non teño mesa propia, nin conta de 
correo propia, nin extensión telefónica propia, etc)»

«He tenido que sacarme leche, por miedo a una mastitis, en el baño de 

mi trabajo, en los lavabos cual vaca lechera…»

Até a redución da súa xornada que supón sempre unha merma no seu 
salario e a maioría das veces discriminación laboral chegando mesmo a 
seren despedidas: 

«Despedíronme dúas veces. Unha ao comunicar o primeiro embarazo 

e outra o volver da baixa do segundo. As dúas na mesma empresa.»

«Tal discriminacion no mundo laboral que me despediron o 
incorporarme logo da baixa de maternidade»

«Tras ser nai só me contratan puntualmente por obra ou servizo na 
empresa na que fun fixa»
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«Negóuseme un  contrato laboral polo feito de estar embarazada»

«As nais autónomas temos grandes dificultades para retomar o traballo 
tras a baixa xa que perdemos clientes e é difícil recuperalos.»

«A maior discriminación é a precariedade: non volvín ser fixa e polo 

tanto non podo optar a reduccións de xornada porque me despedirían.»

Tamén se recollen testemuños nos que se denuncia a falta de concilia-
ción no ámbito laboral:

«No traballo se teño que saír antes por algo co que non contaba, non me 
permiten deixar o meu posto. Por exemplo, a crianza está na gardería, 
se a teño que ir buscar porque os que a recollen a diário nom poden, 
exíxenme unha xustificación. Non lles serve co horario da gardería»

«Como estudiante universitaria tengo dificultades para conciliar. No hay 
puntos para entrar en escuelas infantiles públicas si eres estudiante.»

«No pude volver a trabajar después de la excedencia del segundo hijo 
ya que no se podía adaptar el horario a turnos en la empresa a turno 
único de mañana, que es el único al que puedo optar por los horarios 
de mi marido»

«Tiven que deixar un traballo fixo con motivo do horario laboral que 
non facilitaba a atención que lle quería dar á miña filla. Achegando, 
a maiores, o meu domicilio a onda a miña familia para poder contar 

co seu apoio»

E os de mulleres que elixen a crianza durante uns anos a costa de renun-
ciar ao seu emprego:

«Agora coido das miñas crianzas en exclusiva, pero padecín este trato 
no meu traballo como funcionaria interina da Xunta no seu momento»

«Escollín crianza o primeiro ano, incorporeime a media xornada o 
segundo, na actualidade fago sustitucións e preparo oposicións»

«No meu caso ao atopar a miña parella traballos nos que o salario era 
maior do que recibía eu nos meus... decidín dedicarme á crianza e á 
casa... iso sumado á comprobación de que a carga do traballo da casa 

recaía maiormente sobre min aínda que traballásemos as mesmas horas»

 «Eu deixei o meu traballo de coemprendedora para criar ao meu fillo ata 
que tivo 2 anos. Iso supuxo a precarización da nosa vida e, finalmente, 
a miña desvinculación total daquela empresa (que era a da unidade 
familiar) e o divorcio (entre outros motivos)»

«Collín un ano sabático de paro para criar. E logo costoume moitísimo 
volver traballar. En case todas as entrevistas preguntaban se era nai, se 

ía ter mais fillxs e que pasaria se se poñian malxs.»
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3.5.4. Violencia cultural
Vivimos nunha sociedade machista e patriarcal na que a violencia se 
expresa en todas as formas e produtos culturais. Que imaxe temos as 
mulleres nais nas películas? Por que só existe unha maneira de amosar 
os partos nas pantallas? Por que está normalizado ver un peito na nosa 
cultura audiovisual, e non un bebé aleitando? Que se di da maternidade 
nos textos clásicos e nos libros recomendados no sistema educativo? Por 
que ‘sexo con menores’ é o máis buscado na pornografía?

DEFINICIÓN E MARCO TEÓRICO

Johan Galtun define a violencia cultural como calquera aspecto dunha cul-
tura que poida ser empregado para lexitimar a violencia na súa maneira 
directa e estrutural (1990). Pola súa banda, o sociólogo Pierre Bourdieu cu-
ñou o termo ‘violencia simbólica’ para referirse a unha violencia que non 
se executa pola forza física, senón a través da imposición dunha visión do 
mundo, de categorías cognitivas e de estruturas mentais (2000). Constitúe 
un traballo previo que garante a adquisición de hábitos de comunicación 
e submisión dun determinado colectivo, aceptando como naturais condi-
cións de existencia intolerábeis ao presentalas como sendo parte do sentido 
común pola ideoloxía dominante. Tanto homes como mulleres aceptan esa 
violencia, nun exercicio de dominación consentida. Esta violencia simbóli-
ca transmítese a través da linguaxe verbal e icónica, que á súa vez reprodu-
cen os medios de comunicación e as industrias culturais. Como nos lembra 

O PÚBLICO: 
VIOLENCIA 
INSTITUCIONAL, 
ESTRUTURAL, 
ECONÓMICA 
E CULTURAL

O problema que atopo na representación do embarazo no 
cinema é a ausencia de embarazos como parte do cotián. 
Busco escenas de embarazo normais e non as atopo. (...) 
Porén, o embarazo como relación parasitaria en películas 
de terror constitúe practicamente un xénero en si mesmo. 
Curiosamente ou non, na actividade de relacionar o 
parto e as películas que realizamos nas miñas clases 
[de preparación ao parto] os homes invariablemente 
mencionan inmediatamente Alien: O oitavo pasaxeiro.
JESUSA RICOY OLARIAGA
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Rita Rald, desde unha perspectiva construtivista tanto a linguaxe como os 
medios contribúen a crear unha realidade social, non se limitan a reflectila 
obxectivamente (2010). Isto ten consecuencias prácticas: mudar a linguaxe 
e os discursos dos medios podería contribuír a transformar a sociedade, eli-
minando estereotipos arredor das nais e das mulleres en xeral. Polo tanto, 
as empresas culturais e de comunicación e as institucións responsábeis de 
marcar as normas lingüísticas e deontolóxicas, teñen unha responsabilida-
de na consolidación e lexitimación desta violencia cultural.

RESULTADOS DO NOSO OBSERVATORIO

As preguntas formuladas poden agruparse en tres temas. Por unha ban-
da, as cuestións que fan referencia á presenza de estereotipos sexistas 
nos medios de comunicación e produtos culturais, así como sobre a hi-
persexualización das mulleres e nenas, son claramente percibidas por 
unha maioría de mulleres (78,4%). Por outra banda, tamén se atopa un 
número significativo de mulleres (67,7%) que perciben nas novas tecno-
loxías un novo medio de reprodución do sexismo, como os tradutores 
automáticos e os buscadores online. Lembremos, por exemplo, que o tra-
dutor oficial da Xunta de Galicia masculiniza automaticamente determi-
nados substantivos que están en feminino no orixinal.

Con respecto ás cuestións relativas ao tratamento estereotipado e deni-
grante das mulleres nais reproducido pola linguaxe e os medios de co-
municación, son tamén amplamente percibidas polas mulleres que rea-
lizaron o cuestionario. Un 87% denuncia o uso de expresións que amosan 
desprezo ás nais («fillo de puta», «de puta nai»), e un 81% considera que os 
medios de comunicación e as industrias culturais reproducen estereoti-
pos que ridiculizan as nais como histéricas, mandonas e/ou ignorantes, 
e amosan unha visión equivocada dos partos e a crianza. En proporción 
máis baixa, pero igualmente significativa, máis dun 40% das respostas cri-
tican que os medios culpabilizan as nais polos actos delituosos de persoas 
adultas, un índice que podería ter sido distinto se houber máis estudos 
que analicen o tratamento informativo da violencia machista. Máis alta 
é a porcentaxe de respostantes que senten que os horarios dos actos cul-
turais e movementos sociais as exclúen polo feito de seren nais (perto do 
60%). A análise dos testemuños indícanos que moitas mulleres acaban por 
autoexcluírse: renuncian a manter unha vida cultural e asociativa activa 
ao seren os horarios destas actividades incompatíbeis coa crianza. 
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A continuación facemos un resumo das respostas, agrupándoas en 
dous bloques. 

Cuestións que afectan a tódalas mulleres por igual:

1.- Estereotipos sobre a muller na sociedade.

2.- Sexualización da muller.

Cuestións que afectan só ás nais:

1.- Estereotipos na sociedade sobre as nais.

2.- Sobre o acceso a actividades culturais e de movementos sociais.
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Vexo a violencia normalizada nos medios de 
comunicación, videoxogos, películas, publicidade... 

Observo un tratamento informativo sexista dos asuntos 
relacionados coas mulleres. 

Acho en falta diversidade de modelos de muller/varón/
familias nos produtos culturais. 

Estimo que a oferta maioritaria de produtos culturais 
para crianzas e adolescentes é sexista, estereotipada e de 
pouca calidade (cine, música, literatura…).

Percibo que as novas tecnoloxías seguen a reproducir o 
sexismo (búsquedas de Google, traducións, ...).

82,2%

74,4%

71,4%

78,3%

67,7%

1.- Estereotipos sobre a muller na sociedade.

2.- Sexualización da muller.

Penso que os medios, a publicidade e os produtos 
culturais sexualizan as prácticas vitais e profesionais 
das mulleres (deportistas, políticas, nais famosas, ...).

Observo unha crecente normalización da pornografía 
na sociedade.

86,2%

70,9%
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1.- Estereotipos na sociedade sobre as nais.

2.- Sobre o acceso a actividades culturais e de movementos sociais.

Opino que os medios, a publicidade e os produtos 
culturais ridiculizan ás nais como histéricas, mandonas 
e/ou ignorantes, e amosan unha visión equivocada dos 
partos e a crianza.

Percibo linguaxe sexista tamén sobre a maternidade (“fillo 
de puta”, “a nai que te pariu”, “a cona que te botou”, ...).

Considero que os medios de comunicación, a publicidade 
e os produtos culturais reproducen roles e esterotipos 
sexistas (muller coidadora/abnegada/na casa, fronte 
home exitoso/valente/ /importante) infravalorando 
as tarefas “femininas” e de coidados e xulgando a 
independencia das mulleres como algo negativo. 

Os horarios das actividades de lecer públicas e privadas 
resultan incompatíbeis cos meus de muller nai.

Os horarios de asembleas e asociacionismo non son 
compatíbeis coa miña axenda de muller nai.

Impedíronme acceder a un evento cultural (conferencia, 
charla, exposición, concerto, obra teatral, ...) por ir 
acompañada da miña crianza. 

81,1%

61,4%

87,8%

49,2%

88,6%

15%
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O PRIVADO: 
VIOLENCIA 
PSICOLÓXICA, 
XINECO-
OBSTÉTRICA, 
E SEXUAL

3.5.5. Violencia psicolóxica
Desde xuízos e burlas sobre os cambios fisiolóxicos dos nosos corpos e 
a capacidade intelectual das mulleres nais até a carga mental, o esgota-
mento e o cuestionamento das nosas decisións respecto á maternidade 
e crianza. Cando falamos de violencia psicolóxica non só nos referimos 
a berros, insultos e ameazas, senón a un discurso violento que incide 
na nosa autoestima, diminúe a nosa seguridade, aumenta os medos e 
a crenza de que sen un home estamos soas, indefensas e incompletas.

DEFINICIÓN E MARCO TEÓRICO

En termos xerais desígnase como violencia psicolóxica o uso delibera-
do de abuso psicolóxico, incluíndo o maltrato verbal, acoso, illamento 
e privación dos recursos físicos, financeiros e persoais, para controlar e 
manipular a outra persoa –parella, crianza, amizade...– ou ao ambiente 
máis cercano. É dicir, calquera  acto  ou  conduta  intencionada que pro-
duza desvalorización e sufrimento constitúe unha agresión  psicolóxica 
á muller  –insultos,  vexacións,  crueldade mental, etc.– (Asensi, 2016).

A violencia psicolóxica socava eficazmente a seguridade e a confianza 
da vítima en si mesma e ataca a súa integridade emocional. Fronte ao 
maltrato físico, o psicolóxico é sutil e máis difícil de percibir, detectar, 
valorar e demostrar. Pódese desvalorizar, ignorar e atemorizar unha 
persoa por medio de actitudes ou palabras. Este tipo de violencia invi-
síbel pode causar na vítima trastornos psicolóxicos, desestruturación 
psíquica, agravar enfermidades físicas ou, mesmo, provocar o suicidio. 

Se a maternidade moderna consiste em ocultar a gravidez 
no trabalho para que não nos tenham por flébeis, queixar-nos 
de que não haja saldos para roupagens pre-mamás, gostar 
do tocólogo garrido e castelão-falante, duvidar entre escuitar 
Mozart ou Beatles para estimular o bebe, sem questionarmos 
a distribuição das responsabilidades parentais e laborais, 
o capitalismo marcante de hábitos e condutas, o tratamento que 
a medicina oficial faz da prenhez ou as maneiras de educarmos 
crianças, quase melhor cultivar o instinto anti-maternal.
Se esta é a sabedoria que traz a maternidade, escolhemos 

a ignorância.

SUSANA SÁNCHEZ ARÍNS
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Neste estudo, no que falamos especificamente da violencia exercida so-
bre as nais, a violencia psicolóxica está moi presente, xa que calquera 
tipo de violencia remata provocando problemas psicolóxicos na persoa 
sobre a que se exerce. 

Pero se concretamos e acoutamos, a violencia psicolóxica que sofren as 
nais é exercida non só polos individuos, senón pola sociedade no seu 
conxunto. «Hai trinta anos, calquera sintomatoloxía pouco precisa, 
como o cansazo ou o malestar [en mulleres], era diagnosticada como ‘neu-
rastenia’, e actualmente o diagnóstico máis frecuente é o de depresión ou o 
de ansiedade», afirma Carme Valls (2020). Algo pasa cando o 85% dos psi-
cofármacos –antidepresivos e ansiolíticos– se venden a mulleres, fronte 
a un 15% que se venden aos homes nas farmacias.

Dende as sátiras sobre as transformacións dos nosos corpos até a dúbida 
sobre a nosa capacidade intelectual dende o momento mesmo da con-
cepción, pasando polo cuestionamento constante das nosas decisións 
respecto á maternidade e a crianza, o esgotamento e a carga mental, 
todo é violencia psicolóxica contra nós.
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RESULTADOS DO NOSO OBSERVATORIO

O 95,67% das mulleres enquisadas di que padeceu violencia psicolóxica. 
Con respecto á frecuencia coa que a sofren, un 64,4% respostou que bas-
tantes veces e un 17,1% respostou que case todos os días.

Citamos algúns exemplos:

Penso que falta apoio psicolóxico adecuado na 
maternidade.

Recibín cuestionamentos e xuízos no relativo á 
maternidade non comparábel a ningún outro ámbito (se 
dás a teta ou non, se sobreprotexes ou es desapegada, se 
voltas traballar ou quedas na casa...).

Sufrín carga mental (cargamos coa organización das 
tarefas da casa, mesmo cando a súa realización está 
repartida co home). 

Vinme obrigada a elixir entre coidar como me gustaría 
ás miñas crianzas ou manter o nivel de ingresos.

Considero que a publicidade e os medios de comunicación 
amosan unha visión abnegada e chea de prexuízos e 
estereotipos da maternidade.

Falta formación sobre doenzas femininas (endometriose, 
depresión posparto, fibromialxia...), como se fosen 
invencións das mulleres.

83,7%

76,3%

60,3%

86,8%

78,3%

86,8%

Estes resultados amosan como se cuestiona as mulleres nais tanto dende 
os medios de comunicación como dende a contorna, o pouco compren-
didas e respectadas que se senten e como a responsabilidade recae sobre 
os seus ombreiros, a pesar de contar cunha posíbel parella.

A pesar de que a violencia psicolóxica poida estar oculta, soterrada ou 
disimulada baixo patróns e modelos socioculturais que favorecen a súa 
invisibilidade, existen manifestacións claras e obxectivas que se po-
den clasificar como a continuación, acompañadas dalgúns testemuños 
exemplificadores. Achegamos testemuños tamén doutros tipos de vio-
lencia, deixando patente como a carga psicolóxica acompaña case cal-
quera forma de violencia.



MaterFEM Maternidades Feministas Galegas   | 63

Exemplos de maltrato verbal: 

«Ridiculización, ninguneo, desvalorización (como persoa, como 
traballadora, como nai). Estando traballando os dous e poñerse 
mala a nena sempre tiña que pedir eu permiso para ir buscala e 
levala ao médico...»

«Actualmente estoy embarazada de pocas semanas. Al asistir a la 
primera visita de embarazo con la matrona en el centro de salud 
de Fontiñas (era una sustituta no recuerdo el nombre) me humilló 
al preguntarme por mi peso, repitiendo múltiples veces que era 
demasiado, que era mucho, me preguntó si comía mucha bollería y 
le dije que no, que comía comidas normales, y me preguntó entonces 
que qué era para mi normal. Después al tomarme la tensión el 
manguito hacía ruido de que se iba a despegar entonces volvió a 
repetir que es que era muchísimo. Me hizo sentir una mierda, llegué 
a casa llorando con un ataque de ansiedad.»

«Nada máis din a luz, o meu antigo médico sabendo que dera a 
luz, chegoume a dicir: «parece que che quedou outro dentro». 
Obviamente está denunciado.»

«Cando perdín o meu primeiro bebé: que non chorase que era moi 

nova, que muller legrada muller preñada, etc...»

Illamento e control abusivo:

«No Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo, cando estaba a piques de 
dar a luz, o xinecólogo culpabilizoume cando estaba aterrorizada 
porque me tiñan que romper a bolsa, e díxome que eu non estaba co-
laborando. Despois de romperme a bolsa, díxome: “Te portaste muy 
bien”. Durante o horríbel proceso de rompela, cando me queixaba el 
facíame: “Chsssst, chssst” para que non me queixara.»

«Despois da cesárea, cando me deron ao meu neno e chorei de alegría, 

escoitei a unha médica dicir:  “Esta chora por todo”.»

Intimidacións: 

«No hospital da Mariña, dixéronme, en pediatría, sen probas nen 
nada, que meu fillo posibelmente tiña síndrome de Williams. Sorte 
que sei o que é isso mellor que eles e estaba moi tranquila, pois sabía 

perfectamente que non. Mais se son outra nai, destrózanme.»

Coaccións/ameazas: 

«Tudo era “es que si no tu hijo se va a morir”... e em neonatos pior.»

«Intentou prohibirme alimentar a demanda con leite materno á miña 

filla de 5 meses baixo a ameaza de sondala e facerlle probas agresivas.»
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Abuso económico: 

«Tiven que ir ó médico acompañada dos nenos por non ter con quen 
deixalos, recibindo un comentario desagradábel do médico.»

«No trabalho alguns companheiros miravam-me mal quando gastava 

dias das vacacións para coidar aos meus filhos enfermos.»

Abuso sexual: 

«Ademais deixoume na sala de quirofano sola rodeada de 6 ou 7 
estudantes en prácticas, todos con móbil, ata que chegou a enfermeira 
para acompañarme fóra, e foi a que me indicou que estaba cun peito 
desnudo, ao aire, tras moverse a bata do hospital. Sentinme humillada.»

«Presión para recuperación do desexo sexual: total incomprensión 
da dor que sentía nos intentos de coito posteriores.»

«Presión durante o embarazo para manter relacións sexuais non 

desexadas: «–Pois a moitas se lles incrementa a libido.»

Desprezo e abuso emocional: 

«Ás nais/coidadoras en idade entre 45-50 anos xa dan por suposto que 
vas estar alterada e que premenopausia = estar “loca”, e xa te tratan 
diferente. O primeiro que fan é medicar; podían preguntar antes se non 
estarás estresada por andar coidando a xente sen coidarte a ti mesma. 
Por exemplo. É dicir, que hai prexuízos e malas diagnoses nas nais de 
determinada idade.»

«No CHUS non me atenderon a depresión posparto. Aínda entre 
mulleres, só me puxeron baixo sospeita por ver se quería facerlle dano 
á miña crianza sen atender o meu estado físico (cesárea) e emocional 
(depresión). O médico de cabeceira non me deixou seguir coa lactancia 
por ter que tomar medicación para a depresión posparto sen darme 
opción para protexer o meu dereito e o da miña crianza a lactar.»

«Durante o embarazo tratáronme no CHUS como se fora parva (non 
preguntes tanto que non estudaches medicina) e o primeiro q me dixo 
o obstetra foi: “–Enhorabuena por el embarazo, sabe usted por qué las 
modelos se quedan tan guapas después de dar a luz? Porque cuidan 

mucho su dieta. Haga usted igual”.»

No maltrato psicolóxico a vítima non é escoitada, nin se lle fala, nin se 
lle mira. Todo isto faina sentir que é merecedora deste trato e pode pro-
vocar unha grande ansiedade que adoita derivar nunha depresión.

«Sufrín de depresión posparto, con tensión moi alta, o único que fixe-
ron foi darme un sedante para que durmira, e mandarme de volta para 
a casa. Acabei 3 veces en urxencias por ataques de ansiedade.»
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3.5.6. Violencia xineco-obstétrica
DEFINICIÓN E MARCO TEÓRICO

Entendemos por violencia obstétrica calquera conduta, por acción ou 
omisión, que, realizada polo persoal sanitario, afecte ao corpo e aos pro-
cesos reprodutivos das mulleres, con consecuencias físicas e psicolóxi-
cas (Medina, 2009). O informe de Dubravka Šimonović, relatora especial 
sobre a violencia contra a muller da ONU,  define como violencia obs-
tétrica a «violencia sufrida polas mulleres durante a atención do parto 
nos centros de saúde» (Relatoría Especial, 2019, p. 7), mais esta definición 
parécenos incompleta.

A violencia obstétrica non está lexislada no noso país, así que podemos 
viaxar a Venezuela, que definiu este tipo de violencia no ano 2007 na 
súa Lei Orgánica sobre o dereito das mulleres a unha vida libre de vio-
lencia como «apropiación do corpo e procesos reprodutivos das mulleres 
por persoal de saúde, que se expresa nun trato deshumanizador, nun 
abuso de medicalización e patoloxización dos procesos naturais, traendo 
consigo perda de autonomía e capacidade de decidir libremente sobre os 
seus corpos e sexualidade, impactando negativamente na calidade de vida 
das mulleres» (ibídem). 

Dende entón, varios países teñen lexislado sobre ela.

Esta forma de violencia baséase nunha serie de presupostos de carácter 
patriarcal fondamente inseridos na cultura médica, segundo os cales, 
por exemplo, o embarazo, o parto e o posparto son considerados unha 

O PRIVADO: 
VIOLENCIA 
PSICOLÓXICA, 
XINECO-
OBSTÉTRICA, 
E SEXUAL

Ao longo de décadas as nais e as súas experiencias 
foron desautorizadas, ninguneadas ou mesmo 
culpabilizadas desde a psiquiatría, a psicoloxía, a 
psicanálise ou a medicina. No canto de ser tomadas 
en conta como verdadeiras expertas e coñecedoras 
dos seus fillos foron excluídas, privadas en ocasións 
mesmo do contacto cos seus fillos ou bebés, tachadas 
de inmaturas ou inconscientes e mesmo maltratadas. 
IBONE OLZA



Se non, a túa filla vai morrer66 |

patoloxía e a embarazada unha enferma. As capacidades maternas, que 
dende sempre fixeron posíbel o nacemento, quedan desposuídas do seu 
significado e dar a luz convértese nun asunto médico, onde as mulle-
res non contan. As nais somos relegadas ao papel de espectadoras ou 
recipientes dun bebé, nun sistema médico xerárquico e patriarcal. Non 
obstante, estes procedementos acaban sendo xustificados polo noso ben 
e o das crianzas, e son socialmente aceptados, incluso polas propias mu-
lleres que os sofren e os seus achegados. 

Entre  as causas desta violencia estaría o machismo aínda preponderan-
te entre o persoal médico, perpetuado por unha formación sen perspec-
tiva de xénero, ou o escaso número de comadroas, unha figura aínda 
vista con desconfianza por parte de obstetras e xinecólogos –especiali-
dade que segue a ser das máis masculinizadas do corpo médico–. Así e 
todo, danse casos de profesionais traumatizadas pola violencia exercida 
na atención ao parto, chegando mesmo a abandonar o seu posto no pa-
ritorio ao sentirse incapaces de traballar neste contexto de violencia ou 
de plantarlle cara a quen a ordenan e exercen (Vivas, 2019).

A violencia obstétrica segue a estar tan normalizada que en termos 
de Dubravka Šimonović «non se considera violencia contra a muller» 
(Relatoría Especial, 2019). Unha violencia invisíbel e non recoñecida 
socialmente, que se oculta tras protocolos hospitalarios. Charo Quinta-
na, xinecóloga e membro do Comité Técnico da Estratexia de Atención 
ao Parto e Saúde Reprodutiva do Ministerio de Sanidade, afirma que a 
violencia obstétrica é tamén unha violencia institucional porque a ad-
ministración sanitaria non dedica suficientes recursos humanos nin 
materiais á atención ao parto e ao nacemento. Poucas áreas de partos 
están adaptadas ao novo modelo de atención ao parto e ao nacemento, 
poucas teñen suficientes unidades como para non recorrer por falta de 
camas a acelerar dilatacións e expulsivos, poucos quirófanos permiten 
o contacto pel con pel inmediato e ininterrumpido en cesáreas e partos 
xemelares, poucas áreas de reanimación poscirúrxica están preparadas 
para manter os bebés acabados de nacer coas súas nais recén intervidas. 
Faltan matronas, persoal de enfermaría e xinecólogas/os dedicadas á 
obstetricia. E falta formación no novo modelo de atención ao parto, en 
cuestións bioéticas como o respecto á autonomía das mulleres durante 
o embarazo ou o parto, en habilidades de comunicación e en xestión das 
emocións (Oliver, 2019).
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 RESULTADOS DO NOSO OBSERVATORIO

Segundo os datos recollidos no noso formulario, case o 86% das parti-
cipantes viviu esta violencia. Máis do 44% sufriuna bastantes veces e 
outro 44% en contadas ocasións.

Os testemuños recollidos amosan algunhas das manifestacións máis ha-
bituais da violencia obstétrica, tanto na súa forma física como psicolóxica. 
A nivel físico, a violencia obstétrica no parto exércese a través de proce-
dementos invasivos como o tacto vaxinal realizado por múltiples persoas, 
a episiotomía efectuada de forma rutinaria ou o subministro de fármacos 
e anestesia sen xustificación –«sin decirme nada me inyectó oxitocina y me 
rompió la bolsa para acelerar el proceso»–. Varias das mulleres refiren ter 
padecido a maniobra de Kristeller, que consiste en presionar o abdome 
da parturente cara o fondo uterino para que o bebé saia con maior rapi-
dez, e que está prohibida en varios países polas secuelas que pode ter nas 
nais. Tamén se fai referencia nas respostas, entre outras posíbeis mani-
festacións físicas deste tipo de violencia, á maniobra de Hamilton, no que 
se introduce un dedo no colo uterino para desprender as membranas da 
bolsa de augas para inducir o parto, co risco de rotura prematura da bolsa 
ou sangrado abondoso. Unha práctica que sorprendentemente aínda é re-
ferida por algunhas participantes (4,3%) é a realización do chamado punto 
do marido: un punto de sutura de máis á hora de coser a incisión da epi-
siotomía que estreita a vaxina co obxectivo de producirlle máis pracer ao 
home nas relacións sexuais –e para que pareza que a muller non teña atra-
vesado un parto ou relacións sexuais con penetración–, e que pode causar 
ás mulleres incontinencia e dor durante o coito. Os testemuños inciden 
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especialmente en que estas prácticas lles foron realizadas sen consenti-
mento e sen informalas debidamente das súas consecuencias. Un 49,6% 
das participantes refire ter sufrido algunha destas prácticas.

Alén dos aspectos físicos, esta violencia leva aparellada unha compo-
ñente psicolóxica con secuelas aínda máis graves, como amosa a por-
centaxe de respostas que inciden nese aspecto. O medo adoita ser a es-
tratexia á que recorre o persoal sanitario en moitos casos para xustificar 
as súas prácticas, aproveitando o momento de vulnerabilidade da muller 
grávida ou nai primeiriza: «Tudo era “es que si no tu hijo se va a morir”...».

Moitos dos testemuños fan referencia ao uso dunha linguaxe que hu-
milla –«Só quería que alguén me collese a man e me falase de forma amá-
bel»–, infantiliza –«No puerperio fun tratada como una nena inexperta»– e 
discrimina á muller –«Sentinme totalmente ignorada por parte das matro-
nas»; «”–Bájese todo hasta aquí” –tocando o muslo–, sen proporcionar unha 
mínima intimidade para poder retirar a compresa de perdas de urina».

Un maltrato por parte dunha parte do persoal sanitario, que omite in-
formala ou mente sobre a evolución do embarazo e o parto –«non pre-
guntes tanto que non estudaches medicina»–, impedindo mesmo que poi-
da estar acompañada pola súa parella ou por quen ela desexe. Un 56,7% 
das respostas denuncia un inaxeitado acompañamento posparto e o 
64,2% achácao á falta de formación en xénero dos e das profesionais que 
atenden ás mulleres xestantes, á vixencia destas formas de violencia e 
a unha insuficiente formación do persoal sanitario en saúde perinatal. 
A falta de recursos de atención psicolóxica perinatal, especialmente no 
manexo das perdas xestacionais e a falta de atención á que se ven some-
tidas as mulleres, reflíctense na dureza de testemuños como este:

«Obrigáronme a chamar a outra persoa, despois de dicir eu que non 
tiña a ninguén e que non precisaba a ninguén, (…) despois de ver 
que meu fillo viña acéfalo e que ía ter que abortar. Nengún apoio, alí, 
na sala de espera chea de felices embarazos, sen nengún agarimo, nen 
ofrecerte unha sala para estar chorando e despedíndote do teu fillo. (…) 
Despois de abortar, citas en xinecoloxía pasando pola sala de espera 
chea de mulleres felizmente embarazadas (...).»

Esta falta de recursos específicos leva parello un desaxuste na atención 
ás necesidades derivadas da maternidade como feito que vai máis alá do 
momento do parto: excesiva rigorosidade no seguimento do embarazo 
a efectos clínicos mais non psicolóxicos ou sociais, excesiva medicaliza-
ción durante o parto e total abandono durante o posparto:

«Hai moitos controis durante o embarazo e case ningún despois de dar a 
luz. Ninguén se preocupou pola miña recuperación física e emocional»



MaterFEM Maternidades Feministas Galegas   | 69

No referente ao acompañamento posparto, un dos aspectos salienta-
dos polas mulleres participantes é o da lactación. No apartado no que 
se lles solicita que relaten as súas experiencias, vemos que as palabras 
máis repetidas polas nais participantes na enquisa son ‘lactancia’ (19), 
‘teta’ (15) e ‘peito’ (12). O feito de que se dea esta frecuencia é, canto 
menos, significativo. Isto deixa en evidencia que as dificultades no es-
tabelecemento inicial e posterior mantemento da lactación materna 
tamén son identificadas polas mulleres como unha forma de violencia 
obstétrica. A lactación constitúe a alimentación esencial do acabado 
de nacer e base da súa futura saúde, feito elemental para o constru-
ción dun óptimo vínculo afectivo entre nai - bebé e, alén disto, factor 
fundamental para o benestar das mulleres, a súa autoestima e unha 
vivencia positiva nas primeiras experiencias vitais como nai.

En relación ao tema da lactación materna (LM), os testemuños recollidos 
fan referencia a distintas casuísticas.

Falta de apoio ás nais recentes na lactación:

«Comentarios por parte da enfermeira de pediatría sobre que eu tiña 
pouco leite (…), consellos sobre dar leite de fórmula...»

Mofa e desprestixio da lactanción materna por parte de persoal sanita-
rio –xinecoloxía, pediatría, enfermería– especialmente en bebés maio-
res de un ano de idade.

«Ingresaron a miña filla (…)  menor de 2 anos, e xulgáronme por darlle 
a teta, insistían en que a deixara no berce para que así non collera 
teta e comera «comida». (…) Tiven unha entrevista coa xefa do servizo 
de lactantes. A charla foi intensa, viume a decir que a lactación a esas 

edades da miña filla provocaban neurose (…).»

Falta de coñecemento e información sobre compatibilidades entre me-
dicación e lactación.

«Un otorrino fíxome prometerlle que ía deixar de dar o peito para 
que me dese o nome dun suposto medicamento e unha otorrina 
recetoume dous antibióticos según ela incompatíbeis ca lactancia 

“para hacerme un favor” ».

 Abuso de poder dende o ámbito sanitario cara ás nais e ás crianzas:

«Intentou prohibirme alimentar a demanda con leite materno a miña 

filla de 5 meses baixo a ameaza de sondala e facerlle probas agresivas».

Fóra do eido sanitario é destacábel o descoñecemento, falta de actuali-
zación sobre os beneficios da LM e perpetuación dos mitos asociados á 
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lactación –«non alimenta», «é vicio», «non tes leite»…– por parte da po-
boación en xeral –amizades, familia, etc.–.

«Como a lactancia se prolongou máis de dous anos, tamén fun moi 
cuestionada por esa decisión. –Tanto por familiares, círculo próximo, 
coma por parte de descoñecidas.»

Cómpre resaltar que son moitos os casos nos que as nais, ante estas ma-
nifestacións de violencia, demostran estar mellor informadas que o per-
soal sanitario e non permiten esas actitudes, co consecuente desgaste da 
relación entre profesional sanitario-persoa usuaria.

«Un alergólogo que trataba ao meu fillo, presenciou como o aleitaba na 
súa consulta e explicoume que non había nengunha razón médica para 
aleitar despois de ter o neno un ano. Díxenlle que me resultaban máis 
fiábeis as indicacións da OMS e seguín dándolle o peito.»

En moitos casos as mulleres conseguen aleitar as súas crianzas grazas ás 
redes de apoio fóra do sistema sanitario –grupos de apoio, asesoras non 
profesionais, etc.–.

Relacionado directamente coa dificultade para iniciar a lactación atopa-
mos varios casos de separacións inxustificadas nai-bebé nos primeiros 
momentos despois de dar a luz, non exclusivamente casos de cesáreas. 
Estes testemuños fan referencia ás secuelas psicolóxicas que conleva 
esta vivencia:

«Lloraba cada vez que alguien me contaba lo maravilloso que había sido 

su parto y el piel con piel nada más nacer. A mi ni me la acercaron.»

No seguinte testemuño recóllese un caso que o exemplifica de xeito cla-
ro; unha nai que manifestara a súa negativa a que o persoal de enferme-
ría bañara á súa crianza vese na seguinte situación:

«Esa enfermeira tentou levarme a miña filla pola noite, crendo que 
dormía, tiven que forcexear con ela para que a soltara.»

Varias mulleres recollen experiencias positivas dos seus partos logo 
de ter que mobilizarse ao Hospital do Salnés, outra manifestación 
desta violencia: o turismo obstétrico. Noutros casos, optaron por 
contratar un acompañamento ao parto no domicilio, co conseguinte 
gasto económico.
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Por último, as mulleres que quixeron deixar constancia dos seus teste-
muños, reiteran que durante o parto e primeiros coidados non respecta-
ron o plan de parto presentado:

«O primeiro parto foi para olvidar... De todo o que tiña recollido 
no plan de parto, non se me respetou nada. Episiotomía, sedación, 
epidural, roturas de bolsa, oxitocina, non fixen pel con pel ó nacer, 
non agarre espontáneo.»

As mulleres asumen de tal xeito a vixencia da violencia obstétrica que adoi-
tan considerar  que o bo trato é unha cuestión de sorte, e non o habitual:  

«Tiven moita sorte coa maioría do persoal.»
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O PRIVADO: 
VIOLENCIA 
PSICOLÓXICA, 
XINECO-
OBSTÉTRICA, 
E SEXUAL

3.5.7. Violencia sexual 
Unha de cada tres mulleres no mundo ten sufrido violencia física ou 
sexual por parte da súa parella, segundo a OMS. A violencia sexual 
adoita ser considerada, e limitada, ao ámbito xenital, referíndose á ac-
ción de forzar e/ou obrigar a outra persoa a ter relacións sexuais. Esta 
definición, porén, oculta o feito de que a violencia sexual é máis ca iso. 
Estamos a falar dunha forma de someter a mulleres e crianzas, de alec-
cionalas e cosificalas, nun mundo no que se vincula cada vez máis o seu 
sufrimento coa excitación sexual masculina. 

DEFINICIÓN E MARCO TEÓRICO

A violencia sexual alude ás accións de intimidación ou invasión non 
consentidas sobre os corpos das mulleres con fins sexuais ou de some-
temento mediante o sexo, sexa por descoñecidos, coñecidos, parella e/
ou amantes. Porén, desde MaterFEM queremos ampliar esta definición 
para incluír o abuso sexual na infancia, a falta de educación afectivo-se-
xual e a hipersexualizacion das crianzas, entre outras situacións.

Tamén consideramos violencia sexual os partos non respectados que 
teñen consecuencias para as mulleres como problemas nas relacións 
sexuais, dor interna e externa, problemas psicolóxicos... E imos máis 
lonxe: se embarazo e lactancia se consideran parte da vida sexual das 
mulleres, a violencia sexual abranguería aínda máis tempo e aspectos 
das nosas vidas. A violencia obstétrica, para algunhas feministas, póde-
se considerar violencia sexual.

O desexo converteuse en medo, en pánico e en 
obrigación (...). Os nosos músculos de muller pura 
occidental están ríxidos, acoirazados, resístense ás 
contraccións en lugar de provocalas e de impulsalas. 
O medo déixanos tesas e secas, en lugar de húmidas, 
brandas e dúctiles, como a serpe, como a vida 
mesma que xurdiu da auga.
CASILDA RODRIGÁÑEZ BUSTOS
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Outro aspecto que queremos incluír é o referido á sexualización do corpo 
embarazado, dentro da habitual cosificación das mulleres. Por un lado, 
no embarazo parece que o desexo sexual non existe, e de feito o parto 
non se considera, malia selo,  un acto sexual. Nun parto común québrase 
toda relación entre a intimidade e éxtase da concepción coa intimidade 
e éxtase do parto. Porén, nos últimos anos as capas das revistas estanse a 
encher de embarazadas en actitudes suxerentes pedindo sexo e aumen-
tan as pesquisas de vídeos pornográficos de mulleres grávidas. 

Queremos sinalar finalmente un feito do que lamentabelmente non te-
mos datos na Galiza, pero que nos resulta especialmente preocupante: 
segundo un estudo realizado na Universidade de Granada o 22,7% das 
mulleres embarazadas sofren violencia por parte das súas parellas. Case 
unha de cada catro mulleres, segundo os datos de máis de setecentas 
nais que pariron en hospitais públicos de Andalucía. Respecto aos tipos 
de violencia sufrida, destaca que o 21 % das mulleres dixeron sufrir vio-
lencia emocional e o 3,6 % física ou sexual, violencia mesmo sufrida a 
diario e con consecuencias graves como queimaduras, hematomas ou 
ósos rotos. Aínda que poidamos pensar que estas cifras espeluznantes 
non teñen que ver con nós, segundo o mesmo estudo estes datos son 
extrapolábeis ao resto de España e países con similares características.
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RESULTADOS DO NOSO OBSERVATORIO

Case o 96% das participantes no noso Observatorio viviu este tipo de 
violencia polo menos unha vez na súa vida. Máis do 53% sufriuna bas-
tantes veces e máis do 17% a sufre case todos os días.

Citamos algúns exemplos:

Considero que nos medios, publicidade, tendas de roupa, 
xoguetes, hai hipersexualización da infancia.

Considero que os medios e a publicidade amosan 
a obriga de ser nai sexy, estar estupenda como se 
nada, con sobredose de imaxes sexuais de mulleres 
embarazadas, mulleres con crianzas, …

Sufrín comentarios sexuais sobre o meu corpo coma 
obxecto (peitos, ‘mamita’, ‘fágoche outro’, ...).

Sentinme presionada para interromper/continuar un 
embarazo pola miña parella ou familia, en contra do 
meu desexo.

Na parella sentinme na obriga de ter sexo ou realizar 
prácticas sexuais sen respectar o meu desexo no 
embarazo e/ou despois de ser nai. 

Sentín incomodidade ao aleitar en público, miráronme 
como se fixera exhibicionismo.

A educación que recibín (familia, escola, persoal 
sanitario, ...) provocou descoñecemento do propio corpo 
e da miña sexualidade.

Sinto coma se, por ser muller, tivese toda a 
responsabilidade en exclusiva na anticoncepción, 
embarazo, ...

As miñas crianzas reciben insuficiente/inadecuada/
nula educación afectivo-sexual ou sen enfoque de 
xénero.

88,7%

81,3%

3,5%

41,6%

41,2%

49,4%

10,5%

33,9%

48,2%
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Finalmente queremos destacar que a maioría das nais senten incomodi-
dade ao aleitar en público e cando van mercar libros, roupa ou brinque-
dos para as crianzas debido á hipersexualización:

«Teño peito grande desde cativa así que no crecemento [da pubertade] 
siempre me fixeron comentarios porcos sobre o meu corpo por parte 
dos homes. Na lactancia fixéronme sentir como algo sucio máis 
mulleres que homes.»

«A hipersexualización das nenas é un tema que me preocupa moito. 
Está por todas partes. É unha loita diaria criar nenas libres de todos os 

roles e discriminacións de xénero. Comprarlles roupa é unha odisea.»

Salientamos igualmente que o Observatorio recolle varios casos de aco-
so e agresións sexuais, que teñen vivido un gran número de mulleres:

«De pequena unha vez o marido da dona da academia á que ía para 
recuperar as asignaturas que me quedaran ese ano... convenceume 
para que quedase a facer exercicios alí un anaco máis e restregou as 
súas partes no meu lombo, de xeito disimulado e vestido (sentinme moi 
incómoda e non entendín nada... daquela eu era moi inocente e estaba 
en EGB... non recordo a idade exacta, pero era un dos últimos cursos)... 

Recordo sentirme mal por iso e non ser capaz de verbalizalo...»

Tamén que hai un xuízo permanente sobre o corpo das mulleres, a ne-
gación da axencia das mulleres sobre o seu corpo e o seu propio desexo, 
até chegar ao punto terríbel de recibir intervencións violando dereitos 
fundamentais: 

«A miña parella non entendía a falta de desexo despois da corentena 
[puerperio].»

«Sinto que o que vivim no parto e aborto hospitalario foi violência sexual.»

«No meu segundo embarazo case acabo cunha cesárea e descubrín que 
xa tiña posto no expediente “ligadura de trompas”! “–Es un dos por uno 
–dixéronme–, ya lo ponemos de oficio porque todo el mundo lo quiere 
así. ¿Con dos te llega no?»

«Ademais deixoume na sala de quirofano sola rodeada de 6 ou 7 
estudantes en prácticas, todos con móbil, ata que chegou a enfermeira 
para acompañarme fóra, e foi a que me indicou que estaba cun peito 

desnudo, ao aire, tras moverse a bata do hospital. Sentinme humillada.»

Finalmente, non podemos obviar o rexistro dun caso de abuso ou agre-
sión sexual infantil, unha realidade oculta aínda no noso país, no que se 
lles nega por sistema a credibilidade as crianzas.
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EXPERIENCIAS DE DENUNCIA
«É importante sinalar que a gravidade da violencia institucional se 
enraíza nunha cuestión fundamental no caso da violencia machista. 
Hai que ter en conta que cando acontece violencia institucional, as 
mulleres reciben un trato inadecuado e inxusto por parte dunhas 
entidades das que elas esperan precisamente axuda e apoio. Temos 
que ter presente que moitas mulleres denuncian a violencia logo 
de anos nesa situación, e xustamente que as propias institucións 
e servizos aos que acoden –e aos que teñen dereito– dubiden da 
súa palabra ou até as responsabilicen do acontecido, é dunha 
neglixencia aberrante. Cal é a mensaxe que reciben as mulleres 
cando denuncian violencia? Pois a miúdo baten contra un muro de 
estereotipos sexistas, que lles negan a credibilidade. Directamente, 
en moitas ocasións, non as cren. Ás veces, a traba é xa legal: se ben 
a Lei orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra 
a violencia de xénero –de ámbito estatal– supuxo un avance no 
seu momento, arrastra o grave problema de definir dun xeito moi 
limitado a violencia de xénero como aquela que é levada a cabo pola 
parella ou exparella das mulleres.» 

IRIA VÁZQUEZ SILVA

Os resultados do apartado de experiencias de denuncia é sen dúbida un dos 
máis preocupantes e devastadores do noso Observatorio. Tal e como deixou 
dito a socióloga Iria Vázquez Silva ao falar da violencia institucional, o pro-
blema da violencia contra as mulleres vese agravado con demasiada fre-
cuencia cando as mulleres deciden denunciala e chocan cun sistema cóm-
plice que perpetúa e multiplica exponencialmente dita violencia.

Non é doado facer unha denuncia por violencia de xénero, sobre todo 
porque legalmente no estado este concepto só abrangue a violencia exe-
cutada pola parella ou exparella das mulleres. Dos casos e testemuños que 
recolle o noso informe son ben poucos os que entrarían nese tipo deli-
tuoso, aínda que resulte realmente difícil negar que se trate de violencia 
exercida contra as mulleres polo feito de selo. Un exemplo moi claro é o 
da violencia obstétrica, unha violencia que sufrimos as mulleres en ex-
clusiva –e os homes trans que deciden ser nais– mais que só desde hai 
uns anos empeza a ser considerada oficialmente como tal. De feito, aínda 
boa parte dos/as sanitarios seguen a negar os feitos que, como vimos, xa 
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recolle de forma específica o relatorio especial das Nacións Unidas. O pro-
blema entón é, en primeiro lugar, que toda a violencia da que estivemos 
a falar oficialmente non existe, e por tanto non precisa que se tomen me-
didas para previr, compensar e loitar contra os seus efectos. E en segundo 
lugar, no caso de que dalgunha maneira se poida facer algún tipo de re-
clamación –volvendo ao caso da violencia obstétrica, por exemplo unha 
reclamación no hospital ou clínica ou directamente no SERGAS–, o máis 
probábel é que, como recolle Iria Vázquez Silva, non se teña en conta dita 
reclamación ou se lles negue a credibilidade ás denunciantes. 

Isto reflicten os datos do noso Observatorio: das mulleres enquisadas, me-
nos da cuarta parte, un 22%, denunciou os feitos que sufrira como vítima 
de violencia machista. Porén, deste 22%, só o 11% tivo unha resposta sa-
tisfactoria á denuncia. Así que ese 20% que non denunciou porque pensa 
que non serve para nada… lamentabelmente a día de hoxe ten razón.

Unha testemuña fainos saber que:

«Noutro tempo fun ignora da cómo vítima de violencia machista, 

e a denuncia nunca chegou ao xuíz.»

22,9%
20,1%

16,7%

8,3%

31,9%

Non sabía que podía facelo
Non sabía como facelo
Non quixen
Non creo que sirva 
para nada
Por medo a algún tipo 
de represalias

No caso de NON 
denunciares/
reclamares, podes 
dicirnos por que?

RAZÓNS

Das mulleres que si decidiron denunciar, hai dúas porcentanxes moi su-
periores ao resto: máis do 50% das denuncias das mulleres participantes 
tiveron como motivo ter sufrido violencia obstétrica e xinecolóxica e un 
42% denunciaron casos de violencia institucional. 
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Como nos relata a seguinte testemuña:

«Ingresaron a miña filla en lactantes, xa que era menor de 2 anos, e 
xulgáronme por darlle a teta, insistían en que a deixara no berce para 
que así non collera teta e comera comida.

Logo toleaba algunha enfermeira con que non deixara lavar a miña 
filla á hora que elas querían xa que estaba durmida, dicían que 
podía coller piollos. Preguntei directamente á médica que pasaba a 
diario e deume a razón en que no podían obligarme a que se lavara.

Esa enfermeira tentou levarme a miña filla pola noite, crendo que 
dormía, tiven que forcexear con ela para que a soltara. Un numerito, 
soltouna porque non sei (ben, si sei), de onde saquei tanta forza.

Denunciei os feitos, chamáronme do hospital e tiven unha 
entrevista coa xefa do servizo de lactantes. A charla foi intensa, 
viume a decir que a lactación a esas idades da miña filla provocaban 
neurose, en fin toda unha retahíla de psicoanálise barata.

Saín ben do asunto, pero a denuncia non pasou dalí e de falar coa 
nutricionista do hospital, porque non tiñan protocolos para bebés 
de teta.»

Un 13% das enquisadas que denunciaron fixérono por violencia econó-
mica, e nun 11,3% as causas foron a violencia psicolóxia e a sexual.

Unha menor proporción (8%) denunciaron por sufrir violencia cultural, 
e por último queda a violencia estrutural, que tan só a denunciaron un 
5% das mulleres.

Violencia institucional

Violencia psicolóxica

Violencia estrutural

Violencia económica

Violencia obstétrica e xinecolóxica

Violencia sexual

Violencia cultural

En que casos o fixeches

41,9% (26 persoas)

11,3% (7 persoas)

4,8% (3 persoas)

12,9% (8 persoas)

51,6% (32 persoas)

11.3% (7 persoas)

8,1% (5 persoas)
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Do case 80% de mulleres que non denunciaron, unha maioría do 32% foi 
por descoñecemento e falta de medios para acceder ao sistema xudicial, 
non sabían como facelo.

Nunha publicación realizada polo Grupo de Investigación en Xénero 
e Saúde da Universidad de Girona (Rohifs e Valls-Llobet, 2003) infor-
man de que «algúns estudos indican que tan só o feito de preguntar 
sistematicamente a todas as mulleres que acoden á asistencia sanitaria, 
se padeceran ou padecen situacións de violencia de xénero aumenta 
o diagnóstico e provisión de servizos sanitarios e información a estas 
mulleres. A identificación temperá da violencia pode reducir as súas 
consecuencias e diminuír os padecementos das que as sofren. Aínda 
que a detección sexa o primeiro paso, e de evidente necesidade, desvelar 
a situación de violencia non é suficiente». 

A segunda causa principal para non denunciar, con case o 23 % foi por-
que non sabían que eses feitos eran denunciábeis. O que denota una falta 
de formación en temas de igualdade e de lexislación, e que na socieda-
de actual temos moi normalizadas situacións e actos que realmente son 
agresións e violencias contra as mulleres.

Un 20,1% non denunciou porque pensa que non servirá para nada e un 
16,7% porque non querían. As mulleres non confían nun sistema que, 
como amosan os propios datos, resulta ineficaz na protección das víti-
mas de violencia machista.

Final pero significativamente, unha porcentaxe de 8,3% responden na 
enquisa que non denunciaron por medo a represalias.

Gregorio Gómez, secretario da Asociación Alma contra a violencia de xé-
nero –asociación nacida ante a impotencia que sofren as mulleres ante 
este tipo de agresións–, advirte de que «cando unha denuncia é sobreseída 
ou non se demostra, as mulleres poden quedar moi indefensas» (Gil Grande, 
2019). De feito, como denuncia a avogada feminista Marisa Fernández 
Gálvez, coordinadora da comisión de igualdade en Dones Juristes, nunha 
entrevista en El Diario (2017): «Hai casos nos que as denuncias se poden 
volver contra elas, como por exemplo, cando se presentan contradenun-
cias para intimidar as vítimas e buscar que estas se retiren.» 

Queremos insistir no feito de que a violencia machista fóra da pare-
lla está moi invisibilizada, o que fai moi difícil detectala e aínda máis 
denunciala e demostrala. Como dixemos, exceptuando as violencias 
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obstétrica e xinecolóxica, que comezan a ser de coñecemento público, 
practicamente non se atopan informes referidos a casos e denuncias de 
violencias machistas sen ser da parella ou agresións sexuais.

Actualmente existe outra forma de denuncia, a pública, compartir en 
redes sociais as violencias sufridas pode axudar a outras mulleres a re-
coñecer situacións similares e motivalas a denunciar. Como a campaña 
#MeuAmigoSecreto, que inundou as redes sociais con relatos de abusos 
cometidos por persoas próximas. Pero é un tema complicado, xa que 
pode afectar negativamente á muller que publica estes casos, por exem-
plo, pode ser rexeitada laboralmente por resultar unha persoa conflitiva

A denuncia é un acto de sororidade para co resto 
das irmás. É unha maneira de plasmar sobre papel 
e sumar un relato propio a outros relatos.
SONIA VIVAS.
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ESTRATEXIAS E PROPOSTAS 
CONTRA A VIOLENCIA
No noso Observatorio quixemos recoller tamén as estratexias que as mu-
lleres desenvolvemos para facer fronte as violencias cotiás que sufrimos 
na maternidade e as propostas que consideramos máis acaídas e efecti-
vas para loitar contra as ditas violencias. Fronte ao discurso vitimizador 
que adoitamos sufrir as mulleres, que nos coloca nun rol inmóbil, pasivo, 
como receptoras de violencia sen capacidade de acción, desde MaterFEM 
queremos salientar xustamente o contrario. Como vimos até o de agora, 
as mulleres convivimos con violencias continuas, ramificadas, constan-
tes e cotiás, pero non ficamos nun rol pasivo de resignación –esa abnega-
ción que nos presupón a relixión, a publicidade e os produtos culturais–. 
As mulleres desenvolvemos estratexias de subsistencia e tamén de resis-
tencia. Aínda que con frecuencia vémonos obrigadas a resolver as nosas 
necesidades prácticas máis inmediatas, atopamos tempo e enerxía para 
enxeñar maneiras de cambiar o mundo, con propostas que senten as ba-
ses dun futuro no que os coidados sexan vistos como un valor fundamen-
tal das sociedades así como unha responsabilidade social compartida.  

ESTRATEXIAS QUE AS MULLERES PARTICIPANTES 
USAN CONTRA A VIOLENCIA

Como diciamos, as mulleres non ficamos impasíbeis baixo a violencia e 
tomamos decisións para mellorar o noso benestar e o das nosas crian-
zas, aínda que isto implique mudar de vila, de traballo ou de parella. As 
estratexias máis habituais teñen que ver coa procura de axuda familiar 
–emocional, económica, habitacional, de coidado das crianzas– e dunha 
rede de apoio de amizades, feminista, de crianza, de apoio á lactación, de 
loita contra a violencia obstétrica.... 

Aínda así, o custe é alto e implica con demasiada frecuencia a renuncia a 
actividades de lecer e vida social, a gastos noutros ámbitos e sobre todo, 
ao descanso propio –segundo 64,6% das mulleres participantes–.

Aquí detallamos as estratexias recollidas e as porcentaxes de mulleres 
que empregaron cada unha. O formato da pregunta foi de resposta múl-
tiple, pois como podemos observar o habitual é empregar varias estra-
texias en simultáneo.

3.7
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  Procurar axuda familiar (emocional, económica, 
habitacional, de coidado das crianzas, ...). 

  Procurar unha rede de apoio (feminista, de crianza, de apoio 
á lactación, de loita contra a violencia obstétrica, ...).

 Mudar a outro lugar (vila, cidade, aldea).

  Cambiar/deixar/aumentar o traballo.

  Separarme da miña parella. 

  Renunciar a actividades/ocio/vida social das que gozaba.

  Reducir o meu descanso.

  Cambio de amizades e/ou distanciamento dalgúns 
membros da familia.

  Renunciar a trámites ou beneficios administrativos.

  Diminuír os gastos noutros ámbitos.

  Contratar axuda profesional (psicolóxica, asesoría, 
avogad@, ...).

  Ter menos fill@s d@s que quixera.

 Pagar alternativas privadas ou cooperativas (escola, 
atención médica, lecer, garderías, ...)

  Ser nai en solitario.

 Suspirar, sorrir e facerme a cega, xorda e muda. 
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PROPOSTAS QUE AS MULLERES PARTICIPANTES 
CONSIDERAN EFECTIVAS PARA FACER FRONTE 
ÁS VIOLENCIAS NA MATERNIDADE

Para rematar, o noso Observatorio pedía ás mulleres participantes as 
súas achegas para facer fronte á violencia. Neste punto queremos agra-
decer a todas as mulleres que participaron e chegaron até o final do 
cuestionario, pois sabemos que era moi extenso e moi intenso, e sabe-
mos tamén, por propia experiencia, que as mulleres nais non adoitamos 
ter enerxía nin tempo sobrante.

Mais este punto era importante porque así como queremos rachar a 
resignación que se nos presupón, tamén queremos rachar co sistema 
andocéntrico, xerárquico e autoritario de facer política: avogamos por 
construír sistemas participativos a nivel humano e pequena escala 
onde todas as persoas –incluídas as crianzas, pois tamén o son– poidan 
expresar as súas necesidades e demandas para poder gozar de aldeas, 
vilas e cidades que procuren realmente o benestar de todas as e os ha-
bitantes. Isto non debería ser tan difícil en Galicia, onde as poboacións, 
aínda que dispersas, son de tamaño reducido. Consideramos que as mu-
lleres nais debemos ser consultadas sobre os temas que nos atinxen, 
como calquera outro grupo social, e en concreto debemos ser escoita-
das pois, como vimos de comprobar, nin os lugares que habitamos nin 
os traballos que desenvolvemos teñen en conta as nosas necesidades 
nin as das nosas crianzas.

Non nos parece un tema menor. As mulleres nais encargámonos do tra-
ballo de sacar adiante a vida, na meirande parte dos casos sen axuda nin 
recoñecemento, máis ben ao contrario, loitando con toda unha serie de 
obstáculos absolutamente prescindíbeis se o noso mundo tivera como 
centro o coidado no canto da competencia.

Por todo isto, as recollidas no Observatorio son propostas que procuran 
mellorar a vida non só das nais enquisadas, senón de todas as persoas, 
e propoñen unha nova maneira de habitar e estar no mundo, mudando 
significativamente as prioridades, incluíndo as diversidades e facilitan-
do a vida de todas.
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  Cambios na lexislación que procuren unha protección 
efectiva das nais e crianzas.

  Esixencia de formación en xénero ao funcionariado.

 Esixencia de certificado de non ter antecedentes 
por abusos sexuais nin por violencia de xénero ao 
funcionariado e persoal en contacto con vítimas de 
violencia e crianzas.

  Control de contidos sexistas na publicidade e produtos 
culturais.

  Ampliación/diversificación dos permisos de maternidade 
en función das necesidades das familias, posto que son un 
investimento e aforro para a sociedade. 

  Implementar unha renda para mulleres ao coidado de 
crianzas de 0-3 anos.

  Aplicar a prioridade a persoas con crianzas, embarazadas 
e persoas con dificuldade de movementos en todos os 
espazos públicos e privados.

  Estratexias para promover a crianza colectiva fronte á 
soidade e o esgotamento.

  Visibilizar a violencia cotiá que sofren as mulleres e as 
súas crianzas.

  Procurar estratexias que permitan escoitar ás nais, 
crianzas e adolescentes nos temas que @s atinxen 
directamente.

  Executar medidas que erradiquen o falso SAP de 
sentenzas, Puntos de Encontro e servizos sociais.

 Igualar os permisos de maternidade e paternidade.

 Frear as custodias compartidas impostas.
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 Reforma dos Puntos de Encontro con persoal suficiente 
e cualificado que priorice a seguridade e benestar das 
crianzas e familias

  Subvencionar a formación e contratación de mulleres nais 
que exercen coidados e/ou retornan ao mundo laboral.

  Revisión das sentenzas que poidan ter contidos machistas 
(falso SAP, desprotección das crianzas, ignorar situacións de 
maltrato, a crenza de que “un maltratador pode ser bo pai”, ...).

  Revisión do contido curricular do ensino para que inclúa a 
valoración dos coidados, historia das mulleres, contribución 
feminina ás artes e ciencia, crítica e/ou eliminación dos 
referentes misóxinos e denigrantes das crianzas, ...).

  Exixir os requisitos de non discriminación, igualdade de 
xénero e non abuso infantil ás empresas/profesionais que 
reciban fondos públicos.

  Incorporar o enfoque de xénero nas políticas públicas 
en todos os niveis (social, económico, transporte, 
arquitectura, sanidade, educación, patrimonio, ...).

  Favorecer a humanización dos horarios laborais, a 
media xornada, o traballo a distancia, o traballo por 
obxectivos, a flexibilidade e outras estratexias que axuden 
á conciliación sen basearse na sobrecarga e na separación 
de nais e crianzas.

  Promover que os permisos sexan a favor de quen coida 
(proxenitor/a, avó, avoa, ...).

  Que a escola sexa máis flexíbel e non ocupe o tempo 
familiar.

  Que o personal médico non teña un máximo de tempo por 
paciente, para unha atención de calidade.

 Suspensión do réxime de visitas cando se dite unha orde 
de afastamento a un agresor da nai das crianzas.
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Así mesmo moitas participantes quixeron achegar novas propostas, que 
recollemos a continuación:

• Redución do número de horas semanais de traballo para todas as per-
soas sen reducir o salario. 

• Normalizar servizos de coidado e espazos para crianzas en todos os 
organismos públicos e en todas as actividades.

• Poñer en marcha un servizo de atención e acompañamento para nais 
vítimas de violencia sen esixencia de denuncia para que accedan. 

• Campañas de sensibilización sobre as necesidades das crianzas e das nais. 

• Apoio psicolóxico a nais.

• Que se revise a visión adultocrática da vida, para humanizar  a sociedade.

• Penso que existe uma insuficiente (por não dizer, nula) educação em 
igualdade nos nenOS porque não há nem materiais para fazê-lo. As-
sim como nos últimos tempos há uma incidência maior na necessida-
de de empoderar as nenAS, não existe nenhum tipo de material para 
trabalhar uma educação feminista com os nenOS.

• Reeducar a condenados machistas, frear entornos de internet que crean 
niños de machistas que culpabilizan ás feminazis de tódolos seus males.

• Ampliar os permisos de maternidade antes de igualar permisos de pa-
ternidade e maternidade.

• Discriminación positiva para nais en oposicións.

• Prohibir o limitar las visitas a las recién paridas.

• Facilitar y promover la legalización y regularización de madres con 
hijes menores que sean migrantes.

• Aumento do permiso de maternidade e excedencias remuneradas 
parciais como noutros países da Unión Europea.

• Pagar o traballo de coidados e que cotice.

• Creo que non debemos igualar os permisos de paternidade aos de mater-
nidade, salvo que a crianza estea orfa de nai... A exteroxestación require 
da nai. E isto non é machismo nin involución; é a lóxica dos coidados. 

• As familias monomaritais, sono aínda que a crianza teña máis de 3 
anos. Se cadra as conciliacións había que miralas dende o punto de 
vista das crianzas e non do laboral.

• Desmitificación do que significa ser nai.

• Equiparar los derechos de las mujeres autónomas a las asalariadas es-
pecialmente a lo que a la lactancia se refiere.
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CONCLUSIÓNS
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Os datos do Observatorio indican que as mulleres nais conviven con altís-
mos niveis de violencia cotiá. Unha violencia que non só é produto do sis-
tema capitalista e patriarcal no que vivimos senón que sustenta dito sis-
tema, como demostra que os labores de coidado –realizados por mulleres 
case na totalidade– representen o 53% do PIB e non seren remunerados.

Como vimos, as mulleres non ficamos como vítimas pasivas da violencia 
e tomamos decisións fronte á mesma, aínda que ditas decisións sexan 
arriscadas e impliquen mudar de vila, de traballo ou de parella. Como 
quedou dito no apartado anterior, as estratexias máis habituais teñen que 
ver coa procura de axuda familiar –emocional, económica, habitacional, 
de coidado das crianzas– e dunha rede de apoio quer de amizades, quer 
de crianza, de apoio á lactación, de loita contra a violencia obstétrica....

Aínda así, o custe da violencia é alto. Como dato máis significativo des-
taca a redución no nivel de vida e benestar: as mulleres cando son nais 
ven reducido o seu salario e posibilidades laborais. Máis non é só iso, ser 
nais neste contexto violento implica ter que reducirmos e reacomodar 
os gastos, e prívanos as mulleres nais do goce do lecer e da vida social, e 
sobre todo do descanso.

Queremos destacar algúns aspectos que nos parecen especialmente sa-
lientábeis dos datos analizados.

No referido á violencia económica, as conclusións que podemos extraer 
despois de escoitar os testemuños do estudo son que o sistema capita-
lista e patriarcal no que vivimos castiga ás mulleres que son nais e por 
extensión as súas crianzas. Deste xeito artella mecanismos no merca-
do laboral como son os permisos maternais exiguos, que non chegan a 
cubrir o período mínimo que recomenda a OMS de 6 meses de lacta-
ción exclusiva, e iso sempre e cando a muller tivera un emprego coas 
características necesarias para gozar de dito dereito. Este non é un tema 
menor: «en 2016 naceron 410.583 criaturas, pero o Instituto Nacional 
de Seguridade Social tramitou só 278.509 prestacións de maternidade, 
o que quere dicir que o 32,2% das nais quedaron desprotexidas, sexa 
porque non estaban dadas de alta na Seguridade Social (por inactivas 
ou paradas sen prestación por desemprego) ou porque non cotizaran o 
suficiente» (Campillo e Del Olmo, 2018). Por outra banda é moi signifi-
cativo que no ano 2020 o número de permisos de paternidade concedi-
dos teña superado aos de maternidade –que incluso foron adxudicados 
por primeira vez a varóns–; mentres somos as mulleres quen pedimos 
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a maioría das reducións de xornada para coidado de dependentes, que 
reducen tamén os nosos ingresos.

Outras moitas nais ven que en canto rematan a prestación –durante a 
cal non poden ser despedidas, tampouco no embarazo– finaliza tamén 
o seu contrato. Ou que a imposibilidade de chegar a fin de mes lles fai 
acumular xornadas e horas de traballos diversos e precarios, nunha si-
tuación de permanente inestabilidade. Tamén no sector público, como 
denuncian as enfermeiras, que poden ser contratadas por horas no mes-
mo día, sen poder negarse… Como se combina iso coa crianza? Como é 
que unha muller ten que estar máis dispoñíbel para o patrón que para a 
súa criatura de meses?

Esta imposibilidade de conciliar a crianza con emprego asalariado ou 
autoemprego é outro dos temas que tampouco é menor, pois un dos efec-
tos más duros do castigo ás nais traslócese na obriga constante de ter 
que escoller entre a vida laboral e a vida familiar, coa permanente sen-
sación de non estar facendo nada ben, escollas o que escollas. O sistema 
patriarcal xulga as nais que queren seguir impulsando a súa carreira, ao 
tempo que xulga as nais que escollen a crianza –o que, por outra banda, 
obriga a reducir xornadas de traballo con resultado de perda de poder 
adquisitivo e dereitos de cara á cotización para a xubilación– e invisibi-
liza as mulleres que deciden criar en exclusiva, que non contan con nin-
gún tipo de apoio económico por parte do Estado e ven aínda máis difícil 
o acceso ao emprego cando deciden incorporarse. A todo isto súmase 
que segue sen estar recoñecido economicamente o traballo de crianza 
e coidados, sen o cal o propio sistema non sería capaz de sustentarse, e 
que recae moi maioritariamente sobre as mulleres xerando pobreza na 
metade da poboación ademais da carga mental que supón.

O empobrecemento das mulleres é unha realidade que amosan as cifras 
que se está a agravar. Xa o comentamos anteriormente. Se a ‘fenda sala-
rial’, o ‘teito de cristal’ e o ‘chan pegañento’ son xa termos constatados e 
denunciados polas economistas feministas, prestemos atención a como 
isto se multiplica no caso das mulleres nais, aínda que non se amose en 
ningures, pois os medios, as políticas, os estudos, etc. esconden esta rea-
lidade baixo a continua glorificación das virtudes e felicidades da mater-
nidade, como se por sermos nais tivésemos que tragar con todo.

No que atinxe á violencia cultural, observamos como os medios de co-
municación e as industrias culturais reproducen e contribúen a crear 
unha cultura patriarcal baseada nos intereses das clases dominantes e 
nunha visión do mundo androcéntrica. Esa cultura hexemónica debe 
favorecer a produción e o consumo, para manter activo o mercado capi-
talista. Os coidados, nese sistema, só interesan cando poden ser obxecto 
de compra ou venda. A maternidade non encaixa nese sistema de valo-
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res e por iso é invisibilizada ou mesmo desprezada polas institucións e 
os axentes culturais dominantes. As mulleres interesan en tanto corpos 
susceptíbeis de satisfacer os desexos sexuais dos varóns. Cando non ac-
túan con ese fin, deixan de interesar. É o caso da muller que aleita, cuxos 
peitos resultan impúdicos.

A muller nai debe manterse relegada ao ámbito do privado mentras non 
regresa ao mundo produtivo. Só é autorizada a súa presenza no espazo 
público se pode compaxinar a súa crianza coa produtividade ou a hiper-
sexualización: ser unha nai sexi ou aparecer en vídeos baixo a etiqueta 
MILF (‘mother I’d like to fuck’), uns dos máis buscados nas páxinas web 
de consumo de pornografía.

Relegadas ao ámbito do privado, as mulleres nais somos amosadas como 
anxos do fogar, sacrificadas polas súas crianzas e submetidas aos maridos, 
sen intereses por fóra do coidado e a abnegación. A maternidade realiza 
ás mulleres, complétaas baixo a figura do marido, e a sociedade deixa de 
contar connosco como parte activa. E se algunha intenta rachar coas ba-
rreiras invisíbeis, entón chegan os insultos, as mofas e os xuízos.

Xa nolo avisaban as nosas nais: «Ter un fillo cámbiache a vida...» «Deixas 
de ter tempo para nada.» «Desfruta mentras poidas que logo...». Mais non é 
unha cuestión de tempo. As nais sabemos sacar tempo para todo, tamén 
para o activismo e a cultura. O problema son os horarios incompatíbeis 
coa crianza, mesmo no activismo feminista, como denuncian algúns dos 
testemuños. A violencia cultural pode semellar inofensiva mais está na 
base de todas as outras violencias. A invisibilización da maternidade e 
das nais como suxeitos activos leva a negar as súas reivindicacións, a 
negarlles a capacidade de decisión e convérteas en meros receptáculos 
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de novos consumidores. Aínda que se carga en nós toda a responsabili-
dade e todo o esforzo da crianza, négasenos o apoio físico e emocional 
necesario, íllandonos como se estivesemos marcadas. Redúcesenos a 
nais, intocábeis, até que de novo pasamos a estar no mercado, no sentido 
económico e no sexual.

Como vimos, a violencia psicolóxica acompaña a todas as outras formas 
de violencia. As mulleres nais temos que aturar que se nos infantilice, 
se nos trate como obxectos, se nos xulgue, se nos cuestione… Séguense 
arrastrando crenzas obsoletas que, hoxe en día, están máis ca desmon-
tadas. Falta a actualización do persoal médico e de enfermaría, falta que 
os coñecementos se transmitan á sociedade en xeral, pero sobre todo 
falta empatía e respecto cara nós, as mulleres nais e as nosas crianzas, 
tanto durante o embarazo, coma no parto, coma no posparto.

Moitas mulleres téñense atopado soas e incomprendidas nun momen-
to tan complicado e para o que non se nos prepara en absoluto. Moitas 
veces non se naturaliza o proceso de ter unha crianza, este tema está ro-
deado de tabús case insalvábeis que nos manteñen no descoñecemento. 
Moitas mulleres viven con inseguridade e medo este momento, tendo 
dificultades para informarse de todo a través da medicina convencional 
e prefiren acudir a grupos de nais que xa pasaron polas mesmas ou a 
foros na rede, onde hai que cribar a información e onde moitas veces o 
que se atopa crea máis incerteza e temor ca antes.

Este entrar en terreo descoñecido pode ser paliado polas persoas que 
nos atenden dende o noso centro de saúde habitual ou no hospital e, po-
rén, moitas veces, calquera dúbida é tomada por eles e elas como unha 
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ameaza. Adoitan subestimar a nosas achegas, as nosas dúbidas, os nosos 
temores, a nosa dor, tanto física, como psicolóxica, menosprezándonos.

Este menosprezo non é unha situación illada, senón a maneira na que se 
adoita atender, tratar e diagnosticar xeralmente as mulleres. Ao toma-
ren como referencia ao home, as Ciencias da Saúde teñen ignorado os 
nosos propios procesos, síntomas e enfermidades, e, como sinala Carme 
Valls (2020), son cómplices de ocultar que as desigualdades sociais –a do-
bre ou triple xornada, a invisibilidade e  ninguneo do que facemos, dese-
xamos ou pensamos as mulleres– poden ser a orixe de moitos trastornos, 
pois empeoran a nosa autoestima e fannos máis proclives á depresión. 
Nas palabras desta doutora feminista «a abafadora administración de 
psicofármacos e a psiquiatrización de calquera problema psicolóxico ou 
biolóxico que poida presentar unha muller constitúen a fenda de xénero na 
saúde mental. (...) A continua sedación e psiquiatrización das mulleres fai 
que perdan recursos para conseguir unha mellor autonomía persoal que 
lles permita orientar as súas vidas e as súas mentes fronte ás condicións de 
traballo e de vida que as constrinxen e lles producen malestar.»

A sociedade nos presiona por non ser nais e logo castíganos por selo. Pre-
siónasenos para que sigamos unha forma de crianza normativizada que 
lanza constantemente mensaxes contraditorias. Nós reivindicamos que 
a nosa forma de criar, sexa esta cal sexa, é nosa e, sempre que as crianzas 
estean sas e felices, as demais persoas non teñen nada que criticar.

Un aspecto positivo é que nos últimos anos podemos destacar que hai 
unha maior conciencia á hora de identificar formas de violencia obs-
tétrica na relación directa co persoal sanitario –trato pouco empático, 
falta de actualización, etc.–. Porén, detectar e denunciar outras prácticas 
de índole mais clínica –rotura de bolsa, non facer pinzamento tardío do 
cordón, episiotomía por protocolo, por exemplo– son cuestións ás que 
non se aluden tanto, podendo interpretar que son máis dificilmente 
identificábeis pola súa natureza. Aínda que non estaba incluída expli-
citamente no cuestionario, a falta de apoio no estabelecemento da lac-
tación materna é considerada polas mulleres participantes como unha 
forma máis de violencia obstétrica.

A violencia obstétrica pode ser incluída tamén na violencia institu-
cional. Todas as violencias están fortemente vinculadas entre si, pois 
forman unha rede que nos suxeita ás mulleres e limita os nosos move-
mentos e capacidade de decisión, nos afoga ás veces, nos bate con forza 
outras. A violencia de parella e a violencia institucional perinatal está 
detrás de boa parte das depresións pre e post parto, esas crises terríbeis 
que enfrentan moitas mulleres, ás veces con rasgos esquizoides, e sem-
pre con moitísima dor e culpabilidade, mais seguen a ser ridiculizadas 
nas películas e series e boa parte do propio persoal sanitario.



Se non, a túa filla vai morrer94 |

A violencia institucional é aquela que nos limita dereitos, que nos im-
pide o acceso á cidadanía. Podemos relacionala estreitamente coa vio-
lencia estrutural. Queremos destacar que, neste aspecto, analizando a 
violencia estrutural nos resultados recollidos, chegamos á conclusión 
de que existe un novo tipo de violencia contra as nais que aínda non 
fora definido nin cuantificado. Unha violencia que, por estrutural, fica-
ba oculta entre a normalidade, entre o lóxico que unha nai –dado o tra-
ballo de coidados, e a súa criatura, como ser dependente que é– tiñan 
que padecer no sistema patriarcal capitalista. Como é posíbel que miles 
de nais consintamos todos os días o maltrato continuado que supón a 
inexistencia de cambiadores de cueiros en edificios da Administración 
Pública –hospitais, por exemplo–? Como pode ser que miles de nais 
aceptemos como normais as barreiras arquitectónicas en edificios e au-
tobuses? Como acontece que, na cidade con máis días de chuvia de todo 
o estado, non existan parques infantís cubertos e o vexamos como un 
feito natural? 

Porque se trata da violencia infraestrutural, da violencia que exercen 
sobre nós as infraestruturas materiais que alicerzan a nosa vida cotiá, 
os elementos urbanísticos e arquitectónicos sobre os que nos movemos, 
o corpo da nosa cidade. Así que ademais de sufrirmos a violencia da es-
trutura e a superestrutura, a cidade tamén nos expulsa coas súas formas 
non aptas para o traballo de coidados.
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Para rematar queremos deixar constancia das achegas e suxestións que 
agromaron no interior do noso grupo e nos parecen importantes para 
pensar as nosas aldeas, vilas e cidades como espazos libres de violen-
cia. Convidamos aos Concellos, Asociacións veciñais, espazos sociocul-
turais, organizacións sociais, Deputacións, organismos de igualdade, 
etc. a escoitar as nosas necesidades, propostas e demandas, así como 
as da mocidade, infancia, as persoas maiores, con capacidades diferen-
tes, etc. Precisamos instalar no cotián, na sociedade, na economía e na 
política xeitos particiativos de funcionamento, que incorporen unha 
perspectiva feminista, inclusiva e sostíbel tomando a interdependen-
cia e o coidado como valores sociais. 

As últimas investigacións históricas poñen de relevo que é a coopera-
ción o que nos fai humanidade, e que en todas as épocas todas as per-
soas temos colaborado polo ben común. Non esquezamos isto nestes 
tempos difíciles e restrinxidos de pandemia. Aproveitemos a oportu-
nidade de facer deste mundo un lugar mellor, e da nova normalidade 
unha maneira de vivir en liberdade e benestar para todas as persoas. 
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Suxestións fronte á violencia institucional

• Prohibir a contratación con cartos públicos de empresas e servizos que 
produzan, reproduzan ou sexan cómplices de violencias machistas.

• Formar amplamente en xénero e violencias, bo trato e empatía ao 
persoal das administracións públicas e da empresa privada que 
desenvolva funcións de atención ao público.

• Adaptar e simplificar os trámites burocráticos para facelos aptos 
para todas as persoas.

• Proporcionar o acceso completo en tempo real a toda a informa-
ción e recursos económicos locais a todas as nais, a través dunha 
facilitadora que seleccione e concentre todos os datos das diversas 
administracións nun único punto.

• Eliminar as barreiras arquitectónicas –escaleiras, mamparas...– para 
fomentar a autonomía das crianzas, das nais que as levan e de todas 
as persoas en xeral, non só das que teñen diversidade funcional.

• Integrar as crianzas en todos os espazos e nas institucións, por 
exemplo habilitando salas de agarda con espazo para crianzas en 
todos os espazos públicos.

• Incluír a figura de facilitador/a como servizo público en todos os 
procesos e trámites administrativos.

• Crear a figura de acompañante de crianzas e dependentes ou me-
diadora en instalacións públicas nas que a nai deba realizar trámi-
tes inescusábeis.



MaterFEM Maternidades Feministas Galegas   | 99

• Manter a actividade administrativa de atención ao público presen-
cial, malia teren cada vez máis presenza as sedes virtuais.

• Fomentar o ensino de competencias e autonomías desde a infan-
cia respecto a dereitos, trámites e desenvolvemento nos espazos 
institucionais.

• Frear a persecución da mocidade e ofrecerlle espazos de lecer de 
calidade.

• Procurar estratexias no camiño da socialización dos coidados, revi-
sando as medidas de conciliación actuais e con especial atención as 
persoas maiores que viven soas.

• Estabelecer a prioridade para mulleres embarazadas e para proxe-
nitores con crianzas –alén de maiores e persoas con dificultade de 
movemento– en todos os estabelecementos públicos así como nos 
aparcadoiros e outros espazos.

• Repensar a mobilidade nas nosas vilas e cidades, priorizando o ac-
ceso a crianzas e nais ao transporte público –subida, acomodación 
e baixada sen obstáculos–.

• Priorizar o benestar e os dereitos das crianzas e das súas coidadoras 
fronte aos dos proxenitores abandonadores.

• Promover estudos e asistencias técnicas orientadas a recoller as 
demandas das mulleres nais e das súas crianzas e a mellorar os ni-
veis de participación cidadá para o deseño de políticas públicas con 
enfoque de xénero, inclusivas e sostíbeis.

• Esixir que a escola como “institución socializadora” e “axente de 
cambio”, asuma as funcións que garanten a igualdade. Para elo de-
ben construírse tarefas específicas con perspectivas de xénero a 
todos os niveis; entre moitas propostas; destacamos o deseño por 
parte da Administración educativa dun marco legal promotor da 
igualdade real; formar ao profesorado para que apliquen de forma 
transversal o enfoque de xénero nas súas metodoloxías didácticas 
e nos contidos curriculares e formar aos equipos directivos para 
que promocionen e organizacen os tempos e espazos coeducativos 
máis alá das aulas (como os patios).
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Suxestións fronte á violencia (infra)estrutural

• Visibilizar os traballos de coidados, traballos que as persoas ofrece-
mos e requirimos de maneiras diferentes segundo o momento vital 
mais que se estenden ao longo de toda a nosa vida. Parecera que só 
somos conscientes –ou nin iso, porque os asumimos como naturali-
zados– as mulleres que coidamos de crianzas, maiores, dependentes… 

• Sacar do espazo privado os chamados ‘labores domésticos’ para nor-
malizar a súa existencia ante todas as persoas de todas as idades. 

• Habilitar espazos exteriores comúns nas vivendas urbanas que faci-
liten o encontro e o coidado, adaptados ás características climáticas 
para facer uso todo o ano. As zonas comúns deben ser moito máis 
espazosas, con vexetación, que conviden ao intercambio, o encontro, 
etc. e sexan visíbeis desde as vivendas, para permitir a supervisión 
de crianzas xogando desde a casa, persoas maiores paseando, etc. 

• Organizar o transporte público e a mobilidade en xeral pensando 
nos desprazamentos breves e encadeados das nais –que transportan 
crianzas e adultos dependentes–, moitas delas sen vehículo propio.

• Redistribuír a compartimentación das vivendas para que o traballo 
doméstico non se realice illadamente do resto da familia: cociñas 
americanas, por exemplo, como aprendimos de Dolores Hayden.

• Visibilizar o ciclo do coidado da roupa. Reivindicamos que, no caso 
concreto de Santiago de Compostela, se levante a prohibición do 
tendido de roupa para o seu secado nas fachadas das nosas viven-
das, vixente desde o PXOM do ano 1993: quen decidiu que era an-
tiestético? Alén do obxectivo ocultador desa medida, expreso no 
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propio plan, estásenos privando ás compostelás do aproveitamento 
do sol como axente desinfectante da nosa roupa. O clareo que pu-
ñan en práctica as nosas avoas e nais nas contornas daqueles lava-
doiros que queremos recuperar tamén, sen renunciar á tecnoloxía, 
como lugares de socialización e de co-crianza en tribu.

• Diminuír as velocidades na cidade, controlar os patíns eléctricos, 
instalar luminarias de recarga solar, ampliar beirarrúas, limpar os 
montes, etc. para posibilitar que todas as persoas poidan moverse 
con seguridade polas rúas e camiños.

• Crear na cidade dun espazo público permamente de coidados onde 
ficar a cuberto coas crianzas, mudar un cueiro ou aleitar sen ter 
que pagar unha consumición.

• Recuperar os xardíns e patios de quinteiro sen uso, relixiosos e ci-
vís, para parques públicos. 

• Dotar ou recuperar os baños públicos de todos os parques con boa 
iluminación, sen ficar agochados, con elementos de hixiene e cambia-
dores, aptos para crianzas e con mantemento por persoal contratado.

• Cubrir un parque infantil por barrio e engadir máis soportais na 
cidade en xeral, para facilitar o paseo e o xogo dos dependentes en 
días de chuvia.

• Ampliar o espazo peonil, o espazo para bicicletas e patíns de todos 
os tamaños, o número de árbores, limpar os ríos e protexer os cam-
pos, a area e demais elementos da natureza, porque o traballo de 
coidados implica tamén coidar a contorna. 
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Suxestións fronte á violencia económica

• Desligar o goce de dereitos do emprego formal. A estratexia da 
igualdade de xénero a través do emprego tivo o seu sentido no es-
tado do benestar, mais agora, neste capitalismo neoliberal marcado 
pola precariedade do emprego e das condicións de vida, temos que 
buscar outras estratexias que non convirtan aínda máis o emprego 
nun privilexio (Campillo e Del Olmo, 2018). Todas as crianzas, in-
dependientemente da súa clase social e económica, teñen dereito 
a ser coidadas especialmente na súa primeira etapa pois son total-
mente dependentes da figura da nai e sofren violencia cando teñen 
que ser separadas dela pola súa incorporación ao posto de traballo. 

• Instituír unha renda de coidados non ligada á empregabilidade que 
permita as mulleres que deciden criar ter un sustento económico 
que non implique empobrecemento ao tomar esta decisión. Todas 
as mulleres nais teñen dereito ‒traballaran no sistema produtivo 
ou non‒ a recuperarse do parto e coidar as súas crianzas. 

• Ampliar os permisos maternais que cubran o período de lactancia 
exclusiva mínimo que recomenda a OMS (6 meses) e mesmo abran-
gan un período maior. 

• Crear permisos marentais remunerados que permitan a concilia-
ción da vida familiar e laboral e que non dean lugar a situacións de 
perda de ingresos e/ou dereitos por dedicarse a coidar.
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• Sancionar por impago de pensións alimenticias e/ou compensa-
torias con medidas que comporten ademais perda de dereitos do 
proxenitor sancionado. No caso de continuar a situación, o Estado 
sería o responsábel subsidiario e tería que facerse cargo.

• Conseguir o recoñecemento social e administrativo-económico 
das mulleres nais monomarentais.

• Computar, de cara á contratación, o traballo de coidados como ex-
periencia laboral e como valor social, non só o traballo produtivo 
realizado en empresas.

• Remunerar o traballo de coidados e procurar estratexias no cami-
ño da socialización dos coidados, con especial atención as persoas 
maiores que viven soas.

• Colectivizar algúns traballos de coidados de balde fomentando as 
redes de intercambio e troco, de maneira a ir progresivamente cara 
a súa socialización. 

• Promover un emprego de calidade, con menor número de horas 
semanais e  compatíbel co labor de coidados.
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Suxestións fronte á violencia cultural

• Apropiarnos das ferramentas da linguaxe e dos medios para recons-
truír a sociedade e a cultura desde unha perspectiva feminista e fa-
vorábel aos coidados –sabendo, desde o construtivismo, que eses ins-
trumentos son os que crean a cultura–. 

• Crear unha linguaxe que nos inclúa a todas e non reproduza estereo-
tipos sexistas, facendo fincapé nos plans de estudos das escolas. 

• Construír uns medios de comunicación e unha cultura desde o acti-
vismo, alleos a intereses comerciais, como ferramenta útil de trans-
formación social e cultural. 

• Artellar isto primeiramente desde o local, desde a toma de conciencia 
por parte das institucións da comunidade da importancia de modifi-
car as súas rutinas para non deixar fóra ninguén. 

• Ofrecer programas culturais con horarios compatíbeis coa vida, que 
permitan a conciliación cos traballos de coidados.

• Promover o uso da linguaxe inclusiva en toda a Administración e fa-
vorecer o seu uso nos medios locais.

• Avanzar no ensino desde a infancia da autonomía e da responsabili-
dade do coidado propio (autocoidado), do coidado das demais persoas 
e do coidado da contorna.
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Suxestións fronte á violencia psicolóxica

• Crear campañas de valoración dos coidados, da maternidade, do sos-
tén da vida cunha perspectiva feminista.

• Formar profesionais da psicoloxía con perspectiva feminista e saú-
de mental perinatal, e que estas profesionais ofrezan ferramentas ao 
personal de todos os ámbitos.

• Lexislar a violencia obstétrica e incluír nela a violencia psicolóxica, 
como se ten feito noutros países.

• Controlar as mensaxes publicitarias que reproducen estereotipos 
machistas sobre a maternidade.

• Ofrecer profesionais da psicoloxía con perspectiva de xénero, inter-
seccional e de coidados no acompañamento perinatal, en especial 
nos casos de depresión pre e posparto.

• Desaprendermos a ser submisas, a ficar caladas, a ser boas coidado-
ras, a ser as nais perfectas, as amigas perfectas, as parellas perfectas… 
Fornecernos dunha autoestima que non teña que ver só co coidado 
das demais persoas.

• Abordar os problemas mentais das mulleres non como cuestións 
individuais senón tendo en conta os factores de xénero, sociais 
e ambientais.

• Apoderarnos e comprender que o malestar das mulleres é con-
secuencia da desigualdade e a violencia estrutural presente en 
todos os ámbitos desta sociedade. Como sinala Carme Valls (2020) 
nunha sociedade patriarcal, a saúde mental das mulleres sempre 
está a ser agredida.
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Suxestións fronte á violencia xineco-obstétrica

• Promover un cambio de paradigma respecto á saúde das mulleres e 
a saúde en xeral. Como xa foi adiantado no apartado anterior, preci-
samos un cambio profundo que teña en conta ás mulleres e os seus 
procesos –tradicionalmente invisibilizados e deostados como a mens-
truación, o embarazo, o parto, a menopausa– a través dunha visión 
holística e feminista da medicina: desde a inclusión das mulleres nos 
estudos e ensaios clínicos até un cambio radical da atención primaria. 
Seguindo á doutora Valls «os síntomas do malestar, a dor e a fatiga 
poden expresar moitos conflitos e manifestarse con contracturas 
diversas e dores erráticos que aparentemente non teñen explicación. 
O corpo configúrase como a intersección entre o espazo interior 
e exterior; é a intersección do físico, o simbólico, o material e os 
condicionantes externos». Sabemos que a sobrecarga de traballo, as 
esixencias e a presión constante que sufrimos as mulleres provócan-
nos tensión física e mental, dor e problemas de músculos e articula-
cións, alén de alteracións do ritmo e a calidade do sono. No caso das 
mulleres nais, como vimos nos resultados do Observatorio, súmase o 
feito de que máis do 60% das participantes precisen sacrificar o seu 
propio descanso para poder chegar a cumprir con todo.

• Realizar investigacións independentes sobre as denuncias de maltra-
to nos centros de saúde, investigación que debería incluír as causas es-
truturais, como os estereotipos sobre o papel da muller na sociedade.

• Promulgar leis que recoñezan a existencia de violencia obstétrica, 
como xa se ten feito noutros países, e medidas para a súa preven-
ción, eliminación e penalización.
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• Exixir que se respecte o Plan de parto por parte do persoal sani-
tario, e polo tanto, que se cumpra a Lei de Autonomía do Paciente 
que, no seu artigo 2.6, afirma que «Todo profesional que intervén na 
actividade asistencial está obrigado non só á correcta prestación das 
súas técnicas, senón ao cumprimento dos  deberes de información e de 
documentación clínica, e ao respecto das decisións adoptadas libre e 
voluntariamente polo paciente.»

• Proporcionar maior protagonismo ás matronas. Nas distintas áreas 
sanitarias os protocolos de seguimento de embarazo son distintos, 
hai áreas nas que a muller pasa por tocólogo, obstetra, xinecólogo, 
etc. e outras –como na área de Compostela– que tan só pasan por 
matrona e atención primaria se non hai unha situación de risco… 
Varias participantes teñen sinalado que tiveron que mudar de con-
cello e mesmo de provincia para acceder a unha mellor atención 
no seu parto. Consideramos que se deberían unificar os protocolos 
de seguimento do embarazo e atención ao parto tendo as matronas 
como principal referente profesional.

• Recoñecer o parto non hospitalario como o máis adecuado para 
embarazos sen risco (OMS) e facilitar o seu desenvolvemento den-
tro da Seguridade Social –ademais ten un custo moito menor que as 
cesáreas, por exemplo–.

• Formar e actualizar obrigatoriamente en lactación materna a todo o 
persoal sanitario: atención primaria e distintas especialidades –anes-
tesistas por exemplo– e moi especialmente nas especialidades que te-
ñen trato directo con nais e crianzas, como son pediatría e enfermaría.

• Proporcionar maior información ao persoal do ámbito sanitario e 
ás mulleres, sobre os seus dereitos sexuais e reprodutivos, co fin de 
reducir a posibilidade de que sexan vulnerados –xa que moitas mu-
lleres descoñecen que sufriron violencia obstétrica–.

• Ofertar clases de preparación ao parto de calidade: ofrecer infor-
mación sobre diferentes alternativas, posíbeis consecuencias das 
eleccións, etc.

• Formar en perspectiva de xénero ás profesionais da saúde, así 
como en violencia de xénero e saúde mental perinatal.

• Ofrecer seguimento ás mulleres e crianzas no puerperio na propia 
vivenda, para un adecuado desenvolvemento nesta etapa tan crucial 
da vida e reducir a violencia e problemas de saúde física e mental. 

• Reapropiarnos e valorarmos, as mulleres, dos nosos procesos, nega-
dos e/ou substraídos polo sistema capitalista e patriarcal.

• Promover redes e grupos de mulleres e a autoxestión feminista 
como fonte de autocoñecemento e apoderamento fronte a violencia.
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Suxestións fronte á violencia sexual

• Incluír a educación sexual integral de maneira transversal e espe-
cífica en todos os niveis educativos, por parte de personal cualifica-
do e con perspectiva de xénero.

• Favorecer o acceso a ferramentas de xestión da natalidade e sub-
vencionar métodos conceptivos e anticonceptivos.

• Brindar información de calidade de forma pública nos medios de 
comunicación.

• Controlar desde as institucións a sexualización das crianzas na 
publicidade, produtos culturais, etc. e de contidos que promoven e 
reforzan estereotipos sexistas: nenas= sexis e coidadoras, nenos=-
violentos e dominantes.

• Censurar socialmente as actitudes machistas, denigrantes e violen-
tas para que non sexan consideradas graciosas nin normalizadas.
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Vemos necesario manter a retroalimentación sobre estas denuncias. 
Dunha banda apreciamos a necesidade de complementar a nosa ma-
croenquisa cun buzón de denuncia e foto denuncia para facer máis 
sinxelo o proceso, e xa o puxemos a funcionar na nosa web. 

Por outra banda, e xa que debido á demanda ampliamos o ámbito do 
proxecto a todo o territorio galego, queremos mellorar na inclusión e 
insterseccionalidade do Observatorio para chegar ás mulleres que non 
atinximos nesta primeira edición: mulleres que non teñen acceso a in-
ternet, mulleres maiores, mulleres en situación de exclusión, mulleres 
analfabetas dixitais, mulleres migrantes, mulleres rurais, etc. Para iso, 
consideramos imprescindíbel facer unha versión en lectura fácil, con-
tar con intérpretes en lingua de signos, e facer  obradoiros de diagnose 
coa colaboración de Concellos, asociacións de mulleres, Centros da Mu-
ller, e outras institucións para que de maneira presencial e garantindo 
todas as medidas de seguridade podamos recoller a información a tra-
vés de dinámicas participativas no canto do formulario web.

Por outra banda, estamos a buscar maneiras para facer unha devolu-
ción axeitada ás mulleres que tan xenerosamente participaron e com-
partiron os seus testemuños.

Finalmente, aconsellamos aos Concellos –as institucións máis próxi-
mas das que dispoñemos– que escoiten os datos e voces recollidos no 
Observatorio e leven adiante asistencias técnicas para traducir estas 
demandas en solucións reais e cotiás, con asesoramento especializado 
e de xeito participativo, co obxectivo de construír concellos libres de 
violencias machistas.

Aprendizaxes para o noso proxecto do 
Observatorio das violencias machistas 
cotiás que afectan as mulleres na 
maternidade e as súas crianzas
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Esta asistencia técnica podería ser executada a través das seguintes ac-
tividades:

• Obradoiros presenciais para achegar ao Observatorio as demandas 
e propostas das mulleres sen conexión a internet, sen alfabetiza-
ción dixital, mulleres maiores, rurais, migrantes, etc.

• Transposición do cuestionario a lectura fácil para achegar ao 
Observatorio as demandas e propostas das mulleres con capa-
cidades diversas.

• Deseño, execución e avaliación de procesos participativos nos que 
as propias mulleres contribúan a bosquexar a aplicación destas 
melloras.

• Deseño de estratexias e ferramentas para a implementación nos 
concellos dos resultados e das propostas das participantes recolli-
das no Observatorio, así coma dun sistema de avaliación e segue-
mento que permita incorporar aprendizaxes e suxestións enrique-
cendo o proceso.
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