6 PRINCIPIOS BÁSICOS,
PSICOLOXÍA E DEFENSA PERSOAL
Sentir medo non é tan malo como se podería pensar, é inevitable e, por outra
banda, necesario. O sentimento de medo é unha reacción física e psicolóxica que
aparece con situacións que implican perigo e ameazan a persoa.
O medo só ten un obxectivo: a túa supervivencia. As principais reaccións ao medo
son: ataque, fuxida e parálise. A defensa persoal permitiralle tomar a decisión
correcta en cada situación.
Todo o mundo ten medo. O medo é normal, é unha reacción aprendida que nos
protexe do perigo.
Se te defendes podes perder, pero se non o fas perderás. Para que as técnicas de
defensa sexan efectivas, debemos ter confianza en nós mesmas e adestralas para
que, cando necesitemos aplicalas, sexan efectivas

4 PRINCIPIOS BÁSICOS DE
SEGURIDADE E DEFENSA PERSOAL
Prevención: a mellor forma de saír indemne dunha situación de perigo é non estar
involucrada nela.
Actuación: se te ves involucrada nun intento de agresión, nun primeiro momento
“ACTÚA” e engana o agresor, móstrate submisa e non violenta, que o agresor crea
que es unha presa fácil e se relaxe. Entón, pasarás ao traballo DCD.
Traballo DCD: unha vez que o agresor cre que ten o poder, é hora de levar a cabo
un movemento dos aprendidos no seminario, o máis adecuado á situación na que te
atopas; SEMPRE con
DECISIÓN - CONTUNDENCIA - DETERMINACIÓN
Concepto TVTP: para defendernos dun ataque "TODO VALE" (morder, atacar os
ollos, etc.), "TODO PEGA" (cóbado, cabeza, bolígrafo, teléfono móbil, chaves, etc.).
Escapar: o máis axiña posible, escapa do lugar, esquece se che queda algo, corre e
PIDE AXUDA.
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Sobre os agresores sexuais recorda:
·Observarán o teu peiteado (mulleres con colas de cabalo, fáciles de coller).
Observarán a túa roupa (fácil de quitar).
Os ataques máis frecuentes son entre as 5.00 e as 8.30 da mañá.
Buscan levar rapidamente a vítima a un lugar illado.
O primeiro lugar para secuestrar unha muller é un aparcadoiro de
supermercados; o segundo, o traballo e o terceiro un baño público.
Só o 2% dos agresores levan armas, porque a pena de violación é de 3 a 5 anos e
a violación con arma é de 15 a 20 anos.
Non escollerán mulleres que leven paraugas e obxectos similares que poidan
empregar.
Se alguén te segue na rúa, mírao á cara e faille unha pregunta como “Que hora
é?” Ou fai un comentario como “Que frío vai!” ... agora xa viches a súa cara,
poderías identificalos e así perderás o atractivo como obxectivo.
Ten presente estas recomendacións, que se basean en datos estatísticos e
mantén sempre activa a vixilancia, pero sen obsesionarse

5 CONTIDOS EN CANTO Á
RESOLUCIÓN
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É a parte posterior ao conflito, e refírese ás consecuencias ou secuelas que este
pode producir ou desencadear. Consecuencias legais e xudiciais.
Comunicar: a amigos e familiares
Denunciar:
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Nos seminarios traballamos múltiples protocolos e técnicas para
resolver calquera conflito, por exemplo: resolucións ante agarres
producidos por diante, por detrás, intentos de golpeo, agresións que se
producen no chan, utilización do chaveiro como defensa, utilización do
spray de autodefensa, etc.
Como a defensa persoal feminina non debe basearse só en aspectos
físicos, tamén adestramos aspectos psicolóxicos, para saber como
actuar antes, durante e despois do intento de agresión e, como non, a
xestión do medo a través dunha profesional doutorada en Psicoloxía.

1 CONTIDOS XERAIS
Situarse. Con gardas, posicións e posturas naturais defensivas que favorezan a
reacción (garda alta, media e baixa).
Afianzarse. Evitando traccións ou empurróns mediante o descenso do centro de
gravidade e agrandando a base da posición.
Saber caer. Para evitar facerse dano ao impactar contra o chan.
Saber levantarse. De forma rápida e segura, evitando ser golpeadas ao facelo,
procurando non perder de vista o adversario.
Saber manexarse no chan. Para evitar ser agredidas, tanto en distancia longa (co
agresor de pé) evitando que se achegue, coma en distancia curta (o agresor sobre nós)
para sacalo de enriba.
Moverse e desprazarse. Tanto en avance e retroceso como virando en esquinas.
Manter a distancia. Nos seus distintos tipos:
Preventiva - Manténdose afastada das situacións de perigo. Verbal - Aquela que nos
permita comunicarnos co agresor sen posibilidade inmediata de poder golpear. Física Que nos permita anular o golpe cun simple desprazamento, ou interpoñendo algún
elemento entre ambos.
Tamén acurtar distancia para minimizar o impacto dos golpes.
Soltarse. Coñecer as formas máis elementais de evadir os agarres máis habituais, sen
necesidade de esforzo (pulsos, cóbados, ombreiros, solapa, pescozo, pelo, etc).
Defenderse. Evitar as accións ofensivas mediante as distintas formas defensivas para
evitar ser alcanzadas en zonas perigosas e vulnerables do noso corpo:
Protexerse - Mans diante da cara, nocellos preparados, cóbados, etc.; tamén
empregaremos calquera obxecto (bolso, cartafol, etc.). Bloquear - Con movementos
defensivos naturais. Esquivar - Afastando o corpo da traxectoria do ataque.

2 CONTIDOS EN CANTO A
PREVENCIÓN

3 CONTIDOS EN CANTO Á
ACTUACIÓN

É a parte anterior ao conflito, e que non só precede ao mesmo senón que o
condiciona, cando non determina. Non hai mellor pelexa que aquela que é evitada.
Nesta fase están incluídos todos aqueles protocolos de actuación que favorecen a
toma de contacto co conflito.
A asertividade como forma de prevención.
Non permitir a escalada de violencia.
Tolerancia 0.
Incidiremos especialmente na confianza do instinto propio á hora de aviliar unha
situación de risco. É preferible quedar mal e equivocarse que ter que enfrontarse a
unha agresión por non confiar nel.
Tamén incidiremos na necesidade de practicar con regularidade as técnicas para
poder “educar” o corpo para que as reaccións sexan practicamente involuntarias.
Para rematar, farase especial fincapé en propoñerse un cambio de actitude á hora
de actuar ante calquera caso que se lle poida presentar a un terceiro ou que poida
coñecer, sexa violencia física ou verbal. Observar - Involucrarse - Denunciar.

É a parte que concirne ao conflito propiamente dito, cando as medidas de
prevención non foron as axeitadas ou non foron suficientes para evitalo. Unha vez
inmersos nela, tamén existen unha serie de pasos que, de seguilos, poden
axudarnos a un mellor desenvolvemento na situación. A defensa persoal feminina
posúe unhas características especificas que condicionan a forma de actuación cara a
un protocolo moi concreto, buscar a evasión como norma xenérica, e se se ataca é
para poder fuxir.

Precaución. É a parte máis anterior ao conflito. Falamos da parte estratéxica, tendo
en conta unha visión anticipada das cousas que poderían suceder en función das
nosas accións. Débense valorar as posibilidades e escoller aquelas que nos resulten
máis propicias para evitar o risco.
Detección. Referida á parte táctica, cando o conflito ou a posibilidade de que se
produza parece localizarse. Require dunha atención concreta, para non ser
sorprendidas. Trátase de saber detectar situacións violentas e tamén desenlaces
violentos dentro dunha situación concreta (garaxes, rúa solitaria e pouco transitada
ou iluminada, casa, etc.).
Evitación. É a parte práctica da prevención, destinada a evitar fisicamente o conflito,
afastándonos física ou emocionalmente del.
Distancia preventiva, lado da beirarrúa, zona iluminada, atención a parques, esquinas,
portais, liña amarela do metro.
Distancia verbal, negociación, o resultado depende en parte da vítima e dos estímulos
que dá o agresor.
Distancia física, intentar interpoñer algo entre agresor e vítima. Incidiremos na
explicación dos diferentes tipos de agresores ocasionais, que buscan, como o
buscan e que medios teñen para lograr o seu fin:
Que buscan: facilidades, por exemplo ir pendente do móbil. Fíxanse nos
peiteados (fáciles de agarrar como coletas), se levamos as mans ocupadas,
persoas tímidas e apesaradas con medo a mirar directamente, sempre co
obxectivo de que sexa máis fácil para eles e co menor risco.
Como o buscan: son pacientes, fíxanse nos hábitos que temos, os sitios que
frecuentamos, con quen os frecuentamos, co fin de atopar a vítima ideal.
Medios dos que dispoñen: depende de se queren agredir, roubar, ou violar.

Armas naturais do corpo: explicación das distintas partes do corpo que se poden
utilizar como armas/defensa nunha agresión golpeando co fin de causar o maior
dano posible ao agresor nun mínimo espazo de tempo que lles permita fuxir, e á súa
vez, evitar que a vítima se faga dano ou se lesione ao golpear a un agresor. Armas
como cóbados, xeonllos, cabeza ou ata dedos.
Zonas de golpeo: expoñeranse as partes e zonas de golpeo máis sensibles (xenitais,
nariz …) e os distintos puntos de presión que percorren todo o corpo, co obxectivo
de poñer ao agresor momentaneamente fóra de xogo e poder fuxir.
Técnicas: neste apartado explicaranse e poñerán en práctica, dunha forma global e
a grandes trazos, as técnicas das que se dispón para desfacerse do agresor e gañar
tanto espazo entre os dous coma tempo para reaccionar, xa sexa para fuxir, pedir
axuda ou reaccionar, ante as distintas formas de agresión que se poidan dar.
Basearemos as técnicas nos distintos tipos de agarres que realizan os agresores
(agarres de pulsos, ao pescozo, agarróns por detrás tanto por riba como por baixo
dos brazos), reaccións ante empurróns explicando e traballando as posicións de
equilibrio para poder reaccionar rapidamente e non caer ao chan, ou en caso
contrario aprender a caer de maneira que non cause ningún dano ou lesión, o que
facilitaría a agresión. Traballaranse tamén as distintas formas de luxar tanto cóbados
como pulsos.
Para rematar, traballarase a mestura de soltas de agarres con golpeos para facer
máis efectivas as técnicas, que deberán ser realizadas con decisión, contundencia e
determinación, non debendo quedarse a ver se resultou máis ou menos efectiva
senón que se fuxirá o máis rapidamente posible a pedir axuda.
Neutralizar - Buscar sempre a negociación ou a evasión, nunca a confrontación
directa. O home é máis alto, máis pesado, máis forte, e máis agresivo.
Vantaxes - O home. Puntos vulnerables físicos específicos, e tamén mentais
(confianza en superioridade física, e non se agarda a resposta-sorpresa, que debe
aumentarse accedendo ás súas pretensións de forma inicial utilizando táctica
pasiva).
Incapacitar - Para evitar que siga golpeando, e para evitar que poida seguirnos e
atraparnos. A finalidade é o non enfrontamento directo, senón evitar o
enfrontamento e facer algo que nos permita fuxir

Atacar. Como forma de repeler a agresión de xeito suficientemente eficaz como para
permitir a fuxida. Existen distintas formas:
Golpear - (principio Todo Vale, Todo Pega), Armas naturais - Facer dano sen facerse dano
(cóbado, xeonllo, uñas, nocellos, etc.). Armas improvisadas - Útiles para cortar, cravar,
presionar, golpear, lanzar (bolso, móbil. chaves, cinto, etc.). Golpes a zonas vulnerables
(ollos, testículos, xeonllos, gorxa, base do nariz, queixada, tibia), debemos atacar
repetidas veces ata lograr neutralizar o agresor. Rabuñar - Cara ou ollos con uñas.
Apertar - retorcer - Testículos, beizos, orellas, ollos, gorxa. Morder - Onde queira que se
faga será moi doloroso. Luxar - Con movementos naturais e simples de distinto tipo.
Estrangular - Buscando as costas do adversario para evitar golpes, facelo esvaecer e
fuxir.

Nesta fase trabállanse as distintas armas naturais do corpo, as zonas de golpeo e as
técnicas de autoprotección ante os distintos tipos de agresións:

DIRIXIDO A MULLERES E NENAS A PARTIR DE 12
ANOS EMPADROADAS NO CONCELLO DE
NARÓN
(AS NENAS MENORES DE IDADE TERÁN QUE IR ACOMPAÑADAS DUNHA MULLER
ADULTA)

Lembrar - Un ataque pouco eficaz fai ao adversario máis agresivo e perigoso
(decisión, contundencia e determinación).
Fuxir - En sentido contrario ao agresor, buscando zona de seguridade onde o
agresor non poida actuar (lugar pechado, zona con xente, encerrarse en habitación
con fiestra para escapar se é posible, ir á casa de veciña, pechar a porta se o agresor
se vai. Pactar con veciños de confianza sinal de axuda para avisar á Policia. Rexistrar
en caderno detalles do agresor, da agresión, testemuñas. Gardar probas, roupa rota,
etc., para a denuncia)

