
 

 

 

 

ANEXO 5. Des-

romantizando 
  



FICHA PARA O ALUMNADO 

1. Relaciona as seguintes afirmacións cos mitos do amor romántico 

(unha mesma afirmación pode corresponderse con varios mitos). 

 

 

MITO DA MEDIA 

LARANXA 

 

MITO DO 

EMPARELLAMENTO 

 

MITO DOS CELOS 

 

MITO DA 

EXCLUSIVIDADE E 

FIDELIDADE 

 

MITO DA 

OMNIPOTENCIA 

 

 

 

 

 

 

O amor verdadeiro pode con 

todo 

Os celos, na súa xusta 

medida, son unha mostra de 

amor 

Cando se ten unha relación 

de parella, hai que renunciar 

a certas amizades 

O amor é cego e non podes 

elixir de quen te enamoras 

Cando teño parella, teño que 

facer certos sacrificios como 

deixar de utilizar unha rede 

social ou estar pendente do  

móbil para evitar que a miña 

parella se mosquee 

Hai que intentar que unha 

relación de parella funcione 

por encima de todo 



FICHA PARA A PERSOA DINAMIZADORA 

1. O amor verdadeiro pode con todo. Correspóndese co mito da 

omnipotencia. A crenza de que o amor o pode todo baséase na idea de 

que o amor é a solución a todos os problemas que podan formularse 

nunha relación de parella. O principal risco desta crenza é que, en base 

a esta crenza, as persoas acepten ou se manteñan en situacións de 

control, violencia ou en calquera outra situación que non resulte 

agradable para a persoa.  

2. Cando se ten unha relación de parella, hai que renunciar a certas 

amizades. Esta afirmación atópase relacionada con varios mitos. Por 

unha parte, co mito dos celos que xustifica accións de control como a 

renuncia ás amizades, en nome do amor. Por outra parte, atópase 

asentada no mito da exclusividade, segundo a cal todos os desexos 

relacionais son satisfeitos nunha mesma persoa. 

3. Hai que intentar que unha relación de parella funcione por encima de 

todo. Este tipo de crenzas tamén se atopan baseadas en varios mitos. Por 

unha parte, o mito da media laranxa, posto que a crenza de que a 

persoa coa que estamos a ter unha relación sentimental e a persoa coa 

que estamos predestinadas a pasar a nosa vida sostén este tipo de 

comportamentos e o mantemento en relacións ‘’por encima de todo’’. 

A isto engádese o mito da omnipotencia, posto que se cre que estos 

problemas van a ser solventados únicamente co amor. 

4. Cando teño parella teño que facer certos sacrificios como deixar de 

utilizar unha rede social ou estar todo o día pendente do móbil para evitar 

que a miña parella se mosquee. Mito dos celos, posto que se xustifican 

acción de control e dominio en nome do amor e mito da exclusividade, 

posto que se asume que todos os desexos relacionais son satisfeitos coa 

parella e que, polo tanto, non se precisa de ter outras persoas na vida 

para atoparse feliz. Susténtase ademáis no mito da omnipotencia, na 

crenza de que todo vale por amor. 

5. Os celos, na súa xusta medida, son unha mostra de amor. Mito dos celos: 

baséase na idea de que os celos son parte do amor e o afecto e de que, 

polo tanto, ser celosa ou celoso é unha proba de que se está enamorada 

ou enamorado. 



6. O amor é cego e non podes elixir de quen te enamoras. Mito da 

omnipotencia, o poder do amor leva a que unha persoa non poda 

controlar o que sinte e, polo tanto, se enamore de persoas que lle fan 

dano ou mal. 

 


