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Un dos obxectivos prioritarios do Servicio Galego de Igualdade é potencia-la plena
participación das mulleres galegas en tódolos ámbitos propiciando as condicións
que favorezan a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. A violencia de
xénero preséntase como un dos fenómenos que máis cruelmente impide a plena
participación das mulleres e a súa presencia equitativa e paritaria na sociedade.

A atención especializada a mulleres en situacións de especial dificultade deri-
vadas da violencia de xénero, a coordinación interinstitucional e con entidades
e asociacións para a realización de actuacións tendentes a erradica-la violen-
cia, a palia-los efectos que produce e a elimina-las causas que a sustentan,
constitúen o núcleo central do traballo a realizar por este organismo.

O proxecto POMBA (Prevención, Orientación e Medidas Básicas de Apoio) rea-
lizouse ó abeiro da iniciativa comunitaria DAPHNE, e a súa articulación xirou en
torno a dous núcleos centrais de traballo: a prevención da violencia e a implan-
tación de medidas paliativas de apoio a mulleres víctimas de agresións. Estes
dous eixos de actuación aglutinaron as actuacións realizadas a través do pro-
xecto e fundamentalmente permitiron a impartición de módulos formativos
tanto no ámbito preventivo como no paliativo.

A formación dirixida á comunidade educativa centrouse na sensibilización, orienta-
ción e reflexión conxunta de pais, nais e profesorado para favorecer unha educa-
ción en igualdade que exclúa a intolerancia e xere conceptos de igual valor aplica-
bles ás diferencias interpersoais favorecendo a erradicación da violencia.

As medidas de apoio, dirixidas a mulleres víctimas de agresións, pretenden
favorece-la estabilidade emocional, o incremento da autoestima e o empode-
ramento das mulleres como elementos indispensables para a realización de
proxectos de vida baseados nos parámetros da dignidade, a libre elección e a
propia valoración.

A presente publicación recompila os contidos teóricos e prácticos impartidos a
través do proxecto POMBA e pretende favorecer e implementa-la continuidade
deste modo de traballo a aquelas entidades e profesionais que traten de apoia-
la erradicación da violencia de xénero en tódolos ámbitos en que se produza.

INTRODUCCIÓN
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Baseado nas reflexi ns e textos de Graciela Hemndez e
Concepci n Jaramillo.

Os seres humanos somos seres sociais. Existimos, comprendémo-lo mundo, damos
forma ás nosas ideas, expresámonos, gracias ás relacións que establecemos con
outras persoas. Tódalas persoas, mulleres e homes, necesitamos comunicar afectiva-
mente, ser recoñecidos, valoradas e valorados, vincularmos con alguén, necesitamos
tamén amar e ser amadas e amados.

Esta necesidade primaria de relación é un feito relevante ó que non sempre se lle pres-
ta a suficiente atención. Sen embargo, afondar nas relacións é fundamental para enten-
der por qué se producen manifestacións violentas e para valorar aquelas prácticas que
as fan impensables.

A relación implica intercambio, interese polo que a outra ou outro ten que achegarnos,
polas súas diferencias, desexos, discrepancias, e para que isto sexa posible é necesaria
certa disposición para escoitar, así como certa capacidade para expresa-lo que se
quere, se é, se pensa e se sente.

Relacionarse implica tamén conflicto, porque no intercambio se poñen en xogo formas
diversas de posicionarse ante as cousas e o mundo, que, con moita frecuencia, non son
coincidentes. Os conflictos non levan consigo necesariamente confrontación ou enfron-
tamento, senón que nos dan conta da existencia de palabras, desexos e experiencias
diversas, que necesitan ser ditas, escoitadas e recoñecidas para que as relacións se poi-
dan dar sen medos ou atrancos. Relacionarse implica a vontade de tender pontes co fin
de facer comprensibles as diferencias.

Detrás de cada manifestación de violencia hai sempre un conflicto provocado polas diferen-
cias: diferentes opinións, valores, aspectos, cultura, raza, orixe, sexo, forma de estar, vivir, etc.

As diferencias poden ser unha riqueza, unha ocasión para o intercambio e a aprendiza-
xe mutua. Ou poden vivirse como unha ameaza, un estorbo, un motivo de inquedanza ou
unha expresión de inferioridade, o que pode levarnos a ignorar ou nega-las outras per-

.
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soas, a menosprezalas ou excluílas mediante formas diversas, entre as cales a agresión
física é a máis extrema. A interpretación das diferencias deste modo lévanos á violencia
como un método para resolve-los conflictos que nos provocan. Pero atalla-los conflictos
anulando as diferencias, encadrándoas, utilizando a forza, exercendo sobre elas violen-
cia é, en realidade, negalos pero non resolve-los, e é tamén estancalos e non dar posibi-
lidade á relación. Moitas veces, quen fai uso da violencia é alguén que non sabe manexa-
las súas frustracións e que busca mante-las cousas aparentemente en orde.

Exercer violencia  impoer pensamentos ou valores coa forza,  facerse valer co medo,
 non entrar a dialogar,  exclu r e menosprezar todo o que pon en cuesti n o poder de
quen a pon en marcha e a utiliza. (En Previ-la violencia. Cadernos de Educación non
Sexista número 7).

Quen usa a violencia, instrumentaliza as relacións, utiliza as persoas para alcanzar
determinados fins ou logros, sen poñer atención ós seus desexos e achegas, sen impor-
tarlle demasiado o proceso para logra-lo que pretende. Por iso, a violencia ten que ver
co poder, xa que leva consigo xerarquía e dominio. Para quen o ten é unha forma de
mantelo e incrementalo, para quen non o ten é un modo de facerse valer e lograr certo
control sobre as persoas.

Historicamente, a forma de vivi-las relacións, os conflictos e o uso da violencia foi moi
diferente para as mulleres e os homes.

A violencia foi e é un patrimonio máis masculino que feminino. Os homes exerceron e
continúan exercendo violencia física, psicolóxica e sexual contra as mulleres para mante-
la discriminación, a desigualdade, as relacións xerárquicas e o poder sobre as mulleres.

Os protagonistas de grande parte das pelexas vagabundas, do maltrato, das guerras,
dos golpes no patio dos colexios, son na súa inmensa maioría homes, rapaces e nenos.

A vinculación da masculinidade coa violencia non forma parte só do pasado. Ós nenos
ensínaselles aínda a non chorar, a oculta-los seus sentimentos, o seu medo ou a propia
vulnerabilidade, aprenden a utiliza-la forza como medio para resolver frustracións ou
conflictos e a poñer nun segundo plano os sentimentos, as necesidades alleas e as rela-
cións con outras persoas. Aprenden unha forma de relacionarse unida á capacidade de
domina-lo mundo e, en particular, as mulleres, entendendo a relación dos sexos dun
modo xerárquico, tratando de excluír e somete-la palabra, a experiencia, o corpo das
mulleres a través da forza e a violencia.

A experiencia histórica das mulleres fálanos non só de aceptar, senón de recoñece-lo
diferente, utilizando para iso a relación e a mediación da palabra máis có uso da forza.

POMBAGALL2.  16/12/02  11:17  Página 10



módulos preventivos PROXECTO POMBA

11

As mulleres aprendémo-la importancia de poñer atención e coida-las demais persoas e
tamén a necesidade de exterioriza-los sentimentos, de recoñece-los medos e limitacións.

Nas nenas potenciouse a cultura e a ética do coidado, a valoración dos afectos, a empa-
tía, a comprensión, a sensibilidade, a expresión da tenrura, pactar e cooperar para
mante-la harmonía nas relacións.

Para que os conflictos saian á luz dun modo non destructivo, é necesario ir máis alá da tole-
rancia, dun escóitote porque te respecto ou porque tes dereito a que se che escoite, para
chegar a un qué podemos facer ti e eu para que a nosa disparidade non sexa un obstácu-
lo, senón unha fonte de aprendizaxe e de intercambio. E isto só pode facerse a través da
escoita, a comunicación e o diálogo, é dicir, mediante a relación que utiliza a palabra como
mediación (e non a forza) e que ten como fin o intercambio (e non a imposición).

O primeiro espacio de relación no que vivimos e aprendemos é a familia. Unha familia na
que tódolos seus membros reciben escoita e atención ás súas necesidades, na que as
normas de convivencia non se impoñen, na que se teñen en conta tódalas opinións, na que
se poden expresar desacordos, na que non hai xerarquías entre homes e mulleres, na que
existe un equilibrio na toma de decisións, a repartición de responsabilidades domésticas e
a distribución do tempo, é un lugar para aprender a coida-las relacións, a expresa-los sen-
timentos, a prestar atención ás demais persoas, a dialogar e a intercambiar.

A escola é un lugar no que non só se aprenden contidos académicos, senón que se
aprenden relacións. Ás veces, pon o acento na transmisión de contidos, deixando nun
segundo plano as relacións. As mestras de infantil e primaria teñen moi claro que parte
do seu traballo consiste en poñer atención nas relacións que se dan entre escolares:
fomentalas, coidalas, ensinalos a relacionarse. Tamén pensan que teñen que intervir
nestas relacións non só cando hai conflictos, senón simplemente cando observan que
non se relacionan ben. A medida que as e os alumnos se fan maiores, unha parte do pro-
fesorado defende que o seu papel é ensinar outras cousas. Arguméntase que a apren-
dizaxe da relación ten que vir feita dende casa e a escola. Coma se fose unha materia
para aprender que se aprende dunha vez e xa, en vez de saber que as relacións son a
substancia do ensino e da vida, que ensino gracias á relación que teño coas miñas alum-
nas e alumnos. O labor educativo faise sempre en relación. A atención, o coidado e a pro-
moción das relacións que se dan en clase forma parte do traballo de ensinar.

Nais, pais, profesoras e profesores dedícanse á mesma función social, a de educar e
axudar a medrar a nenas e nenos. Sen embargo, esta realidade, en vez de ser unha
posibilidade de intercambio, de conducirnos á complicidade e á colaboración, vívese a
miúdo de forma competitiva. Cando isto acontece, no lugar da escoita, do apoio mutuo
e da busca de estratexias conxuntas sobrepóñense as críticas, as esixencias e mesmo
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o silencio. O que conduce, ademais, a que se agochen os medos, dificultades e, o que é
peor, aquilo que se sabe.

É necesario desprenderse de prexuízos, interesarse polo que cada nai ou pai realmente
achega e necesita e dici-la verdade sobre o que, como profesor ou profesora, se fai, se
sabe e se sente. Deste modo será máis doado que a relación entre as familias e a esco-
la sexa máis real, aberta e fructífera.

módulos preventivosPROXECTO POMBA
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Victoria Sau define o androcentrismo no seu Diccionario Ideolóxico Feminista como o
enfoque dun estudio, an lise ou investigacin dende a perspectiva masculina unicamen-
te, e a utilizacin posterior dos seus resultados como v lidos para a xeneralidade dos
individuos, homes e mulleres. Este enfoque unilateral foi levado a cabo sistematicamen-
te polos cient ficos, o cal deformou ramas da ciencia tan importantes como a historia, a
etnoloxa, antropoloxa, medicina, psicoloxa e outras.

Mulleres e homes medramos e fomos educadas e educados nunha cultura androcén-
trica, xa que os valores e modelos culturais que se nos transmitiron foron pensados
polos homes, e a historia e a ciencia, escrita e elaborada dende a perspectiva masculi-
na, a partir da súa experiencia, actividades, necesidades e intereses.

Ata hai moi pouco tempo, as mulleres estivemos excluídas da educación, do mundo cien-
tífico e da literatura. Fomos recluídas ó mundo doméstico, ó coidado da familia. Non
podiamos participar no ámbito público. Por tanto, as nosas experiencias, pensamentos,
a cultura e os valores femininos, a nosa historia, quedaron fóra da producción literaria,
científica, filosófica, histórica. 

Sen embargo, toda a cultura recoñecida e pública, elaborada polos homes, considerou-
se universal. Isto é androcentrismo, considera-la visión do mundo dende o punto de vista
masculino como universal. 

A cultura androcéntrica ignora a presencia das mulleres ó longo da historia, dos valores e da
cultura feminina, das súas actividades, necesidades e intereses. Desprestixia o saber e facer
femininos, as actividades de creación e o mantemento da vida, o coidado dos afectos e as rela-
cións. Pero tamén exclúe a producción feminina e as súas achegas noutros ámbitos da vida
pública. Os libros de historia, de literatura, de filosofía non falan do que escribiron as mulleres,
das súas actividades, da súa participación nas loitas sociais e políticas, do pensamento ela-
borado polas mulleres, dos movementos feministas que loitaron polo recoñecemento de
dereitos. O coñecemento está nesgado e é sexista e androcéntrico.

Na actualidade, cada vez máis historiadoras dedican a súa actividade académica e pro-
fesional a investigar e recupera-la historia das mulleres, as súas formas de vida, os seus
escritos, a súa producción literaria, artística e científica. Tamén están a cambia-la meto-
doloxía científica, utilizando os modos de transmisión femininos que foron considerados

módulos preventivos

Valores androcéntricos 
na educación

PROXECTO POMBA
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non científicos, e cuestionando a obxectividade da ciencia, que non tivo en conta a expe-
riencia humana da metade da poboación, que estivo chea prexuízos e foi elaborada
dende unha visión masculina. A recuperacin de mulleres cient ficas do pasado e o reco-
ecemento das nosas contempor neas non  s  unha cuesti n de xustiza hist rica,
senn tamn de rigor cient fico ( A outra metade da Ciencia. Instituto da Muller. 1999).

A cultura androcéntrica maniféstase na historia, a mitoloxía, as relixións, a literatura, a filoso-
fía, a ciencia, a medicina. E non soamente porque non recolle a producción e o pensamento
das mulleres, senón porque os obxectos de investigación non tiveron en conta os nosos inte-
reses e necesidades e a metodoloxía utilizada parte da visión masculina do mundo e a ciencia. 

Tamén no ámbito da política, o mundo laboral e a orde social se manifesta a visión e a
organización androcéntrica do mundo. Aínda o poder político, sindical, laboral e econó-
mico está maioritariamente en mans dos homes. 

O mundo laboral é unha realidade que foi historicamente pensada e valorada por e para os
homes. Está organizado cunha visión androcéntrica, considerando traballo soamente o que
se realiza no ámbito do emprego asalariado, non contempla como traballo nin ten en conta
no tempo e a organización laboral, a tarefa ineludible de atende-las necesidades humanas
básicas, as relacións afectivas, o coidado de fillas e fillos, de persoas maiores ou enfermas,
xa que eran tarefas asignadas e realizadas polas mulleres de forma gratuíta. 

As mulleres protagonizaron o traballo realizado no ámbito doméstico que non foi reco-
ñecido nin valorado na súa xusta medida: fíxose invisible e separouse simbolicamente da
esfera pública, chamándolle privado, coma se non levase riqueza e benestar ó conxunto
da sociedade, coma se non tivese unha dimensión social.

Non rompeu coa tradicional división sexual do traballo, na que as mulleres se ocupan do
coidado das relacións e do mantemento da vida e os homes se dedican ó traballo asa-
lariado. Por iso, cando as mulleres nos incorporamos ó mundo laboral, atopamos tantas
dificultades na organización da nosa vida cotiá para seguir atendendo ás necesidades
básicas sen as cales é imposible vivir e para realizar outras moitas actividades que con-
sideramos importantes: coida-las relacións, aprender, participar socialmente, crear...

No horizonte vital de moitas rapazas e mulleres, os estudios e sobre todo o emprego,
son espacios necesarios para desenvolver facetas importantes das súas vidas e para
lograr autonomía económica, pero non son os únicos aspectos importantes; ás veces
nin sequera os máis relevantes, o seu proxecto de vida adoita ser máis amplo e diverso.
A súa escala de valores, en moitos casos, fai que non destinen tódalas súas enerxías ó
triúnfo laboral e profesional.

Para os homes, o ámbito laboral adoita estar no primeiro plano dos seus intereses e dos
seus proxectos de vida. Os outros aspectos da súa existencia, xeralmente, teñen menor

módulos preventivosPROXECTO POMBA
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relevancia. Tradicionalmente, a cultura masculina valora o triúnfo e o éxito no mundo
público, o prestixio e o recoñecemento, representado no diñeiro, a conquista, o dominio.
Na actualidade, algúns homes comezaron a recoñecer e animan outros aspectos da
vida, que formaron parte do mundo feminino. Queren participar na crianza das súas fillas
e fillos, ter tempo para as relacións, optan por traballos con menor valor social, onde
gañan menos diñeiro pero que lles permíten ter tempo para as relacións.

Os valores e a cultura androcéntrica transmitíronse e continúan transmitíndose a tra-
vés da familia e das institucións educativas, no que se ensina, no contido das distintas
materias, pero tamén a través das actitudes e as relacións, no que se chamou o currí-
culo oculto. A visión androcéntrica da vida e do mundo transmítese e adquírese de xeito
inconsciente, forma parte da nosa cultura, normalizouse e naturalizouse, homes e mulle-
res fomos socializados nela, profesoras e profesores formámonos en escolas e univer-
sidades con este modelo. Careciamos de instrumentos abondos para detecta-lo sexis-
mo e o androcentrismo nos textos e o discurso público, porque se nos ensinou a ver e
ler con ollos masculinos.

A cultura androcéntrica caracterízase por un sistema binario de pensamento con dous
polos opostos, un dos cales se entendeu sempre como inferior, non como diverso ou
diferente, o que se reflicte tamén na diferencia sexual, asignando valores, comporta-
mentos, formas de ser, roles e espacios diferentes e contrapostos ós homes e á mulle-
res, subordinando o feminino ó masculino, outorgándolle menos valor e un lugar inferior.
As actividades públicas foron máis valoradas cás que se desenvolven no espacio pri-
vado e doméstico, o productivo fronte ó que supón reproducción, a razón fronte á
emoción (hoxe fálase xa de intelixencia emocional), a realización profesional fronte á
realización persoal, a actividade fronte ó pensamento, o artesanal fronte ó intelectual,
a ciencia fronte ás humanidades...

Nos últimos anos, e como consecuencia da reflexión e o traballo colectivo do move-
mento feminista e de moitas mulleres, tomamos conciencia desta visión androcéntrica
do mundo e as súas repercusións para a educación das nenas e mulleres. 

Os modelos de coeducación están presentes hoxe en moitos centros educativos. Pero
tamén nos estamos dando conta de que falar de educación para a igualdade sen cues-
tiona-lo androcentrismo, está a conducir á concepción masculina do mundo, da vida, das
relacións, e mesmo do comportamento, a linguaxe e as actividades das rapazas, que
han de asumir patróns masculinos para non seren consideradas de "segunda clase". Se
o modelo preponderante e valorado é o masculino, para seren consideradas e recoñe-
cidas, as mulleres han de igualarse ós homes, face-las mesmas cousas, comportarse de
igual modo. Se a cultura e os valores femininos están desprestixiados socialmente, se
as rapazas non atopan referentes femininos positivos da nosa historia, das nosas ache-
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gas ó mundo, do noso xeito de facer, o modelo a imitar seguirá sendo o dos homes. É
necesario recoñecer, valorar, dar autoridade ós valores e cultura feminina, ó que ache-
garon as mulleres, ó que sabemos e saben, cuestiónanse, senten, pensan e necesitan
as mulleres, as profesoras, as nais, as alumnas.  

Fálase hoxe de dar un carácter feminino á sociedade, de poñe-los estilos de relación
femininos no centro das institucións escolares, do mundo laboral e político. Está a empe-
zar a ser recoñecida e valorada a colaboración máis cá competencia, o pacto máis ca o
quén obtén beneficio, a empatía, a sensibilidade ás necesidades e desexos de tódalas
persoas, o diálogo máis cá imposición, a agresividade e a violencia.

Podemos observa-la presencia da cultura e os valores androcéntricos na educación en:

• Libros de texto, contos e ilustracións: ignoran a presencia das
mulleres na sociedade, represéntanas en tarefas e profesións
tradicionais, omiten a producción e o papel das mulleres na
vida, a literatura, a historia.

• Os contidos das diversas materias: o pensamento filosófico e
cómo considerou as mulleres; a historia, que recolle o belicis-
mo e a historia masculina e omite o feminino e as nosas ache-
gas; o saber da medicina e a valoración e trato da nosa saúde
e os nosos corpos, etc. 

• Uso da linguaxe: utilización do masculino como xenérico neutro,
ocultando ás mulleres, orde na linguaxe do masculino e feminino,
linguaxe sexista ("coño" é negativo, "caralludo" é positivo).

• Diferentes expectativas sobre o futuro de nenas e nenos.

• Valor e recoñecemento que se dá en cada familia ó que fan e
din homes e mulleres.

• Analizar cómo os traballos remunerados que desempeñan
homes e mulleres de cada familia son diversos, dan maior ou
menor prestixio e se realizan por motivos diferentes. Maior
valoración do traballo asalariado ou do estudio que das tarefas
do coidado material e afectivo, tradicionalmente realizadas
polas mulleres.

módulos preventivosPROXECTO POMBA
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Mulleres e homes nacen cun corpo sexuado, a partir do cal se nos asignan diferentes
funcións, roles e características de acordo co que cada cultura define como masculino
ou feminino.

Dende que nacemos, aprendemos que hai normas axeitadas de comportamento para
cada sexo. Imos interiorizando valores, actitudes, formas de ser, expresarnos e com-
portarnos que corresponden a mulleres e homes, a identidade de xénero.

Durante moito tempo confundíronse as diferencias entre o corpo das mulleres e os
homes coas pautas de comportamento que cada sociedade considera axeitadas para
unhas e outros, que constitúen os xéneros feminino e masculino. As diferencias de xéne-
ro naturalizáronse, atribuíndoas ó biolóxico.

A feminidade e a masculinidade son construccións sociais e culturais, representacións
que actúan como modelos ideais, que nos din cómo hai que ser e comportarse.

Ademais, os xéneros feminino e masculino, non teñen na nosa cultura a mesma valoración
e consideración social. A diferencia sexual converteuse en desigualdade. Ó xénero mascu-
lino outorgóuselle poder sobre o feminino, que estivo desvalorizado e subordinado. 

O modelo tradicional de relación entre os dous xéneros asignou a mulleres e homes
características, funcións e espacios diferentes, diferentes tarefas, dereitos e responsa-
bilidades, definindo ó sexo feminino como complementario do masculino e establecendo
relacións xerárquicas e de poder dos homes sobre as mulleres. 

A presión para adaptarnos a estes modelos de carácter feminino e masculinidade limi-
tounos a mulleres e homes no desenvolvemento de moitas das capacidades humanas,
restándonos posibilidades de desenvolvemento persoal e dunha vida máis plena e feliz.

Durante séculos ós seres humanos impúxosenos unha división sexual do traballo e do
espacio social. As actividades que se desenvolvían no ámbito público, profesional, aca-
démico, económico, político eran para os homes. O mantemento da vida e as relacións,
o coidado material e afectivo dos seres humanos, que se realizaba na súa maior parte
no espacio doméstico, corría a cargo das mulleres. 
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A socialización e a educación de mulleres e homes eran diferentes, posto que ían dirixidas
a prepararnos para desenvolve-las distintas tarefas, que esixían diferentes calidades.

O desempeño dos papeis e a interiorización de valores e actitudes foron conformando a
identidade masculina e feminina.

IDENTIDADE FEMININA

Ata hai moi poucos anos a educación das mulleres ía dirixida a desenvolve-las calidades nece-
sarias para desempeña-los únicos papeis ós que estabamos destinadas: ser esposas e, des-
pois, nais, coidar da familia. Para iso potenciábase en nós estar atentas ás necesidades das
demais persoas, compracer, a abnegación, o sacrificio, a obediencia, vivir para outros e en
función doutros, a subordinación ó home e a aceptación da autoridade masculina. 

Isto, ás veces, conduciunos á dependencia emocional, á carencia de afirmación dunha
mesma, a non expresar rabia e enfado para evitar conflictos, a posterga-los nosos des-
exos e proxectos persoais para atende-las necesidades das demais persoas. A desvalo-
rización do feminino tamén nos produciu baixa estima persoal e a necesidade de busca-
la valoración dos homes para sentirnos recoñecidas.

Por outra banda, as mulleres fomos valoradas polo noso atractivo sexual, beleza e xuven-
tude, polas nosas capacidades para atraer e seducir. Potenciábase en nós unha deter-
minada forma de andar, falar, vestirnos, comportarnos para resultarmos atractivas. Ata
hai soamente tres décadas, ás nenas ensinábasenos a limita-los nosos movementos, a
modula-la nosa voz, a vestirnos dun determinado xeito de modo que soubesemos con-
quista-lo home que despois sería o noso marido e daría sentido á nosa vida. O desenvol-
vemento das nosas capacidades físicas considerábase innecesario, se non era en fun-
ción de moldea-lo noso corpo de acordo co estereotipo sexual feminino.

Nas últimas tres décadas, como consecuencia do traballo realizado polo movemento
feminista, as mulleres realizamos un grande cambio persoal e colectivo, que está a
transforma-la nosa identidade.

Rompemos cos vellos moldes, entramos no mundo público, que nos estivera vetado,
accedemos masivamente á educación, cada vez máis mulleres queren conseguir un
emprego e ter unha independencia económica, participamos nos espacios públicos,
sociais e culturais. Formulamos cambios nas formas de vivi-las relacións de parella, a
sexualidade, a maternidade, a nosa vida cotiá. 

Na actualidade, as mulleres desenvolvémo-la nosa vida de moi diversas maneiras e, polo
tanto, estamos a ofrecer outros modelos e formas de ser muller. Podemos ver moitas
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mulleres desempeñando múltiples papeis no mundo profesional, ou vivindo as súas rela-
cións amorosas de forma máis igualitaria e libre. Rompémo-los límites da identidade
feminina tradicional. A identidade feminina está nun proceso de cambio.

A pesar diso, aínda as antigas expectativas sociais sobre as mulleres seguen vixentes e
espérase que, ademais de ter un proxecto de vida propio, continuemos cumprindo cos
papeis tradicionais ó estilo tradicional. 

Recibimos novas mensaxes sobre o modelo ideal de muller actual, unha muller que pode
asumir roles tradicionais de esposa e nai e ademais ter emprego, ser guapa, deportis-
ta, boa amante, sempre nova...  a muller 10.

A dedicación das mulleres durante séculos ó coidado doutros seres humanos potenciou
unha cultura e identidade femininas baseada no coidado dos afectos e as relacións, a
empatía, a comprensión, a sensibilidade, a expresión da tenrura, pactar e cooperar para
mante-la harmonía nas relacións. A identidade feminina céntrase en estar en relación e
interdependencia, na capacidade de crear e manter vínculos afectivos, no coidado das
relacións material e emocionalmente.

Estas actitudes e valores cultivados polas mulleres, que socialmente estiveron desvalo-
rizados, están sendo hoxe propostos como valores importantes para ser incorporados
tamén polos homes e en tódolos ámbitos da vida, e non no mundo doméstico.

Hoxe as mulleres están a construír unha nova identidade que integra o coidado e a valo-
ración dos vínculos e as relacións afectivas como algo moi importante para a vida, co
noso desenvolvemento persoal noutros ámbitos da vida: profesional, cultural, a partici-
pación social, a política.

A IDENTIDADE MASCULINA

Historicamente, a masculinidade estivo unida ó desenvolvemento da forza física, a conquista,
o dominio. Os homes tiñan que ser valentes, fortes, ousados, temerarios, sempre dispostos a
pelexar e defende-la súa hombría. Séguese considerando natural que os nenos sexan brutos.

A identidade masculina céntrase na actividade e a acción. Os homes han de reprimi-los
seus sentimentos, non poden recoñece-los seus medos, a súa vulnerabilidade, nin apren-
den a expresar toda a gama de sentimentos humanos, polo que teñen dificultades para
o desenvolvemento da empatía e a comunicación afectiva, a proximidade emocional. 

Aínda neste século continúa vixente esta cultura. Os medios de comunicación, o cinema,
os xogos de vídeo seguen transmitindo os vellos roles e estereotipos: loitas, guerras,
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valóranse os homes que máis pelexan, os que gañan, os que son fortes agredindo, gol-
peando e matando: en definitiva, os rapaces seguen sendo guerreiros.

Moitos nenos continúan observando un pai que lles ensina a ser machotes, que os
rapaces non choran nin deben expresar sentimentos, iso é de maric ns e non de
homes. Ademais, os nenos ven a membros do seu sexo actuando violentamente e as
rapazas non.

A masculinidade e a paternidade implicaban unha censura de carácter persoal na
expresión dos sentimentos e a tenrura, das caricias delicadas, do contacto corporal
suave que exprese cariño. E en moita maior medida cos fillos homes. Os pais tenden a
xogar cos seus fillos fisicamente, ensinando a valora-la acción máis cá proximidade
emocional e a comunicación afectiva nas súas relacións. 

Tradicionalmente os homes foron educados para o mundo público, para o desempeño
laboral e o desenvolvemento profesional. Valórase o triúnfo e o éxito profesional, tamén
representado polo diñeiro.

Na actualidade, tamén a identidade masculina está en cuestión. Algúns homes empeza-
ron a recoñecer e animar outros aspectos da vida, os afectos e relacións, a crianza.

Está a comezar no noso país un movemento de homes que se está a cuestiona-la mas-
culinidade tradicional e o que esta supuxo de limitación para os homes.

É necesario destruí-lo concepto de masculinidade tradicional e propoñer a nenos e rapa-
ces outros modelos e formas de ser home que non se baseen no exercicio do poder, a
agresividade, o dominio das persoas, os obxectos e os espacios, senón que incorporen
actitudes tradicionalmente asignadas e potenciadas nas mulleres e que son incompati-
bles co exercicio da violencia, como a empatía, a comunicación, o diálogo, a expresión
dos sentimentos, a resolución dos conflictos sen violencia, o coidado dos afectos e as
relacións.

Para romper co modelo tradicional de masculinidade, os nenos necesitan ve-lo seu pai
e outros homes expresar sentimentos, cariño e tenrura, comunicarse, ser sensible ás
necesidades das outras persoas, participar nas tarefas domésticas, utilizar modos pací-
ficos de solucionar conflictos. 

O papel dos pais e profesores homes é fundamental para ofrecer e propoñer ós nenos
e rapaces outras formas de ser home que inclúan estas novas actitudes, que fomenten
a valoración da cultura feminina, contraria á violencia, e recoñezan e dean autoridade ás
mulleres, e de forma especial nos centros educativos, ás profesoras. 
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ALGUNHAS CONCLUSIÓNS PARA A COEDUCACIÓN

A feminidade e a masculinidade, tal e como se entenderon tradicionalmente, limitaron
as posibilidades de vida tanto a mulleres coma a homes. É posible cambia-los nosos valo-
res e normas sobre os xéneros, precisamente porque non son atributos ligados ó bio-
lóxico senón construccións sociais. 

A coeducación implica que as actitudes, valores, comportamentos, roles tradicional-
mente considerados como propios dun ou outro sexo e que contribúen a vivir dunha
forma máis feliz e máis plena, poden ser aceptados e asumidos por persoas de calque-
ra sexo, que as nenas e nenos non se sintan na obriga de alcanza-lo estereotipo mas-
culino ou feminino fixado pola sociedade, que as persoas nos desenvolvamos libremente
de acordo cos nosos desexos e capacidades. Para iso é necesario superar barreiras psi-
colóxicas e sociais que impiden emprender cambios, superar estereotipos e prexuízos.

A identidade vaise construíndo mediante o proceso de socialización polo que imos adqui-
rindo os coñecementos, valores, roles ou modelos que configuran o noso xeito de sen-
tir, pensar e actuar.

Este proceso iníciase co nacemento e continúa ó longo de toda a nosa vida. A infancia é,
sen dúbida, o período máis intenso de socialización, no que as persoas teñen máis cou-
sas que aprender.

Por iso, nais e pais son os que fundamentalmente inician a transmisión dos roles e son
modelos que as fillas e fillos imitan. Aprendemos na familia, non só escoitando mensa-
xes senón observando e copiando modelos. 

Estamos a ensinar a través das relacións que establecemos na parella. As fillas e fillos que
observan a participación na toma de decisións, a repartición de responsabilidades domés-
ticas, valoración mutua, expresións de cariño e tenrura, diálogo para soluciona-los conflic-
tos, aprenderán formas de vivir baseadas no respecto e a convivencia igualitaria. 

Pola contra, medrar nunha familia onde se desvaloriza ou non se ten en conta a expe-
riencia e a opinión das mulleres, onde estas deben someterse ós desexos do home,
educa as nenas na dependencia e na submisión, na baixa estima persoal e na inseguri-
dade e os nenos no mantemento dos privilexios masculinos e no uso da violencia. Nenas
e nenos aprenderán que as persoas son víctimas ou abusadoras e será máis doado que
no futuro establezan relacións xerárquicas e de maltrato.

Pero a socialización non se produce unicamente na familia e na escola. Nacemos e
medramos inmersas ou inmersos nunha cultura. Tamén aprendemos dos medios de
comunicación, a televisión, os contos, os xogos de vídeo, as películas, na rúa.
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Nenos e rapaces, nenas e rapazas aínda poden ve-la desvalorización cara ás mulleres, o
lugar social depreciado que se nos asigna, a falta de autoridade que nos outorga a socieda-
de e as persoas concretas que nos rodean, a violencia que se exerce contra as mulleres. 

Traballar na coeducación esíxenos unha toma de conciencia a mulleres e varóns do
noso propio xeito de asumir estereotipos e prexuízos sexistas, dos nosos comporta-
mentos, valores, actitudes, expectativas, do que ensinamos, non só a través da palabra,
senón e sobre todo, da nosa forma de ser, vivir e actuar. Non podemos ensina-lo que non
sabemos. Transmitímo-lo que somos e vivimos máis que o que dicimos. Somos modelos
de vida e comportamento Transmitimos formas de enfrontar conflictos, formas de rela-
cionarnos, actitudes, valores. E facémolo de forma diferente segundo o noso xénero e o
das nosas fillas e fillos. Así mesmo, esperamos comportamentos diferentes das nenas
e rapazas e dos nenos e pequenos. 

É sorprendente cómo funcionan os estereotipos de xénero, creando expectativas ben
diferentes mesmo cara ás e ós bebés, e xa antes do nacemento. As nenas acabadas de
nacer son descritas como bonitas e graciosas, os nenos acabados de nacer como
grandes e fortes. As expresións que nos nenos se interpretan como enfado, nas nenas
faise como medo. Tamén o noso comportamento varía en función de que nos dirixamos
a nenas ou nenos. Nun estudio realizado na comunidade galega, pediuse ós nenos e
nenas que anotasen cada vez que eran bicados ou bicadas pola súa nai e o seu pai. Os
nenos recibían moitos menos bicos e mostras de cariño e afecto a través do contacto
corporal, tanto polas nais coma polos pais.

Moitas veces facémolo sen ser conscientes diso. O sistema de xénero está tan natura-
lizado e é tan cotián, que mesmo nos custa velo. Observar ó noso arredor (na rúa, nos
parques, na escola, no mercado, nas amizades, no traballo) e observarnos pode axu-
darnos a darnos conta.

Romper cos moldes establecidos, educar nun modelo de vida diferente, esíxenos unha
reflexión e un cambio persoal e social. Non é doado. Pero é un grande e precioso reto
que merece todo o noso esforzo. 

As mulleres puidemos realizar grandes cambios persoais e sociais gracias ó apoio dos
grupos e asociacións, ás reflexións e busca de alternativas colectivamente. Subverte-la
orde cultural existente é unha tarefa demasiado inxente para facelo soas ou sos. 

Por iso, é importante que os homes que estean dispostos a emprende-la busca dun novo
concepto de masculinidade e a desterra-la violencia se unan ó movemento de homes,
creen e organicen grupos de reflexión, ou propoñan realizar este traballo nas asocia-
cións de pais e nais.
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ALGUNHAS PROPOSTAS PARA A COEDUCACIÓN

Cos nenos e rapaces: 
• Educar para o maternal e o doméstico.

• Estimula-lo achegamento e a valoración da cultura feminina.
Recoñecer autoridade as mulleres.

• Promover formas de identidade masculina non baseadas no exer-
cicio do poder e a violencia. Rompe-la idea de que un home sensi-
ble é maricón e non é home. Ofrecerlle referentes masculinos
alternativos, non baseados en manifestar forza e agresividade. 

• Educar na empatía, a relación, a comunicación, a valoración, o
interese e o respecto polas persoas e o ámbito.

• Axudar a que expresen toda a súa gama de sentimentos: cho-
rar, rir, ser doce, tenros ou rebelarse. 

• Ensinar a resolve-los conflictos sen violencia, a expresar des-
acordos, a pactar. 

• Non minimizar ou tapa-la violencia (son cousas de nenos). 

Coas nenas e rapazas:
• Educar no dereito a dicir non, a protexernos, a que ninguén
nos mire ou toque como non nos guste.

• A querernos e valorarnos, apoia-las nosas iniciativas.

• A valora-la comunicación, a empatía, a relación, a non copiar
formas masculinas de estar no mundo. 

• Desenvolve-la afirmación persoal, ensinar a poñer límites, a
dicir non, facer que se respecten os nosos desexos e dereitos.

• Ensinar a nomear e recoñece-la violencia, a non a silenciar ou
soportala.

• Ensinar a recoñece-los sinais dos rapaces violentos para pre-
vir que establezan relacións de maltrato.
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Con elas e eles:
• Ofrecer todo tipo de xoguetes e actividades a nenas e nenos,
invitando a que se investiguen novos papeis e novas situacións,
deportes diferentes.

• Rompe-los estereotipos sobre as mulleres e os homes. Falar
sobre os cambios que se produciron na nosa cultura, do move-
mento de mulleres e de homes. 

• Ensinar a nenas e nenos as habilidades domésticas necesa-
rias para unha autonomía persoal. Inclúe a repartición do tra-
ballo doméstico.

• Valora-lo corpo non pola beleza, aparencia física.

• Non obediencia, conciencia crítica.

• Valorar e salienta-las actitudes e comportamentos contrarios
á violencia: a colaboración, o respecto, o diálogo.

Tamén estamos a ensinar a través das relacións que establecemos na parella. As fillas e
fillos que observan a participación na toma de decisións, a repartición de responsabilida-
des domésticas, valoración, expresións de cariño e tenrura, diálogo para soluciona-los con-
flictos, aprenderán formas de vivir baseadas no respecto e a convivencia igualitaria. 

Pola contra, medrar nunha familia onde se desvaloriza ou non se ten en conta a expe-
riencia e a opinión das mulleres, onde estas deben someterse ós desexos do home,
educa as nenas na dependencia e a submisión, na baixa autoestima e a inseguridade e
ós nenos no mantemento dos privilexios masculinos e no uso da violencia. Nenas e
nenos aprenderán que as persoas son víctimas ou abusadoras e será máis doado que
no futuro establezan relacións de maltrato.

Pero a socialización non se produce unicamente na familia. Nacemos e medramos
inmersa vos nunha cultura. Nenos e rapaces, nenas e rapazas poden ve-la desvaloriza-
ción cara ás mulleres, o lugar social depreciado que se nos asigna, a falta de autorida-
de que nos outorga a sociedade e as persoas concretas que nos rodean, a violencia que
se exerce contra as mulleres. 
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O mximo de autoridade co mnimo de poder. 
( A pol tica do desexo. Lia Cigarini. Icaria. Barcelona. 1995).

O contido deste módulo elaborouse partindo dos textos de Clara Jourdan, "as relacións
na escola, na Serie" Cadernos de Educación Non Sexista número 6, do Instituto da
Muller, do artigo de Graciela Hernández e Concepción Jaramillo "Violencia e diferencia
sexual na escola", en El Harén Pedagógico, Editorial Graó, Biblioteca de aula, Barcelona,
2000 e do folleto "o Centro Educativo, un espacio para a igualdade entre nenas e nenos"
do Seminario Permanente de Educación para a Igualdade, Servicio Galego de Igualdade,
Xunta de Galicia, 2001.

Neste módulo imos reflexionar sobre as relacións de poder e tamén sobre as relacións
de autoridade. 

Distinguir entre poder e autoridade é moi útil e clarificador para a práctica e a relación
educativa.

As relacións de poder implican que existe unha xerarquía na relación. Supoñen a supe-
rioridade de quen o exerce sobre as outras persoas. 

As relacións de poder tamén xeran submisión e dependencia, colocan a outra persoa
nunha posición de subordinación e esixen a súa obediencia. 

Ter poder posibilita dominar, abusar, controlar, limitar e restrinxi-la vida e o comportamen-
to doutras persoas. O control pode exercerse sobre calquera aspecto da vida: pensamento,
traballo, sexualidade, economía, capacidad de decidir, actividades, movementos, etc.

As relacións de poder estiveron presentes ó longo da historia na familia, a escola, a igre-
xa, o mundo laboral, as leis, os medios de comunicación, as institucións.

Tradicionalmente, as relacións de poder baseáronse no establecemento dunha xerar-
quía das diferencias entre os seres humanos, baseándose na diferencia sexual, a forza
física, a raza, a idade, o diñeiro, a clase social, o aspecto, etc.
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A primeira diferencia que vén dada no mundo é a dos sexos. Baseándose nesta diferencia,
establecéronse relacións de poder dos homes sobre as mulleres, definíndonos como as
outras inferiores, complementarias e subordinadas, facendo invisibles as vivencias e as ache-
gas das mulleres e, moitas veces, negando a posibilidade de que sexamos e vivamos libres.

Na familia maniféstanse estas relacións de poder dos homes sobre as mulleres e
sobre os fillos e fillas. Os homes sentíronse lexitimados para tomar decisións e esixir coi-
dados, atención, dedicación e obediencia. 

O poder serviuse da forza física para impoñerse e tamén de normas e leis. É imposto
dende fóra, é ríxido. Ten recursos para sancionar ou premiar. Tamén se serve da socia-
lización facendo que interioricemos os modelos de relación de poder, a obediencia e o
sometemento ás normas.

As normas impostas baseándose no poder adoitan alimenta-la vontade de transgredilas
ou os sentimentos de rebeldía. Por iso, situarse no poder tamén supón estar disposto a
defenderse para preservar esa posición. Témese a quen se domina porque non se lle
coñece, xera inquietude, tense medo ás posibles represalias da persoa dominada. As
relacións de poder tamén se serven da violencia para manter ou incrementa-lo poder.

Pola contra, a autoridade outórgase, dáse, asúmese, é flexible, circula entre as persoas
dependendo das súas capacidades e dos momentos, xérase nas relacións. A autorida-
de está ó alcance de tódalas persoas, teñan ou non teñan poder. Nunha relación, eu
podo ter autoridade nunhas situacións e en certos aspectos da vida e a outra persoa
noutros diferentes. 

A situación en que se dá o encontro educativo está fortemente marcada e regulada
polas estructuras de poder: leis, normas, notas, horarios, burocracia, papeis, castigos,
etc. O profesorado, con frecuencia, sente o peso dunha carga educativa que ás veces o
oprime. Entón é cando valoran excesivamente as normas e leis que regulan o seu tra-
ballo, buscando nelas a solución ós conflictos. 

Na educación oscílase entre a autoridade e o poder: non soamente ensinamos, tamén
aprobamos e suspendemos. A educación, a aprendizaxe, dependen da autoridade que
exercemos e que alumnas e alumnos nos recoñecen. Pasar ó curso seguinte, obter un
título de estudio, depende do poder que nos dá a lei. 

A autoridade fai referencia á capacidade que o profesorado ten de ensinar. E esta capa-
cidad depende da súa competencia académica, pero sobre todo da súa dispoñibilidade
para poñerse en relación coas alumnas e alumnos e de que elas e eles o recoñezan
como unha persoa da que poden aprender. É esta autoridade a que permite ensinar e
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aprender, mentres que o poder serve para aprobar e suspender, pero non necesaria-
mente supón un intercambio de coñecemento ou unha aprendizaxe.

Ningunha lei pode darnos autoridade: esta apóiase no desexo de aprender e na con-
fianza das criaturas cara ás persoas adultas, no noso amor polo que ensinamos e nas
ganas de ensinalo, no noso desexo e capacidad de relación coa xente nova, e tamén na
nosa capacidade de saír da orde do poder, que tende a invadir estas relacións. 

Cando as relacións co alumnado se fan difíciles, tratamos de facernos escoitar polo
camiño máis curto, o do poder: ameazando con malas notas, castigos, sancións, etc.

Sen unha práctica da autoridade, é o poder o que dá a forma ás relacións.

A práctica da autoridade outorga máis recursos para resolve-los posibles problemas e
conflictos e está ó alcance de tódalas persoas, teñan ou non teñan poder. É unha prác-
tica que sempre estivo presente na experiencia das mulleres dedicadas ó ensino. 

Como escribe Concepción Jaramillo ( Serie Cadernos de educación non sexista, 2001, en
prensa ) En xeral, as mestras de infantil e primaria, teen moi claro que parte do seu traballo
consiste en poer atencin nas relacins que se dan entre escolares: fomentalas, coidalas,
ensinarlles a relacionarse. Tamn pensan que teen que intervir nestas relacins non s
cando hai conflictos, senn simplemente, cando observan que non se relacionan ben. Pero, a
medida que as e os alumnos se fan maiores, unha parte do profesorado defende con moita
forza a idea de que o seu papel  ensinar outras cousas. Argumntase que a aprendizaxe da
relacin ten que vir feita dende a casa e dende a escola, e con iso que un alumno ou unha
alumna de certa idade, xa est educado e a sa presencia no instituto debera significar un
interese, un desexo previo polo que se fai al: ensinar determinadas materias. 

 un punto de vista que pon os contidos escolares no centro da escola e que considera que
na aprendizaxe destes contidos as relacins entre escolares non contan: d igual cmo sexan,
sempre e cando se respecten as normas e as regras establecidas. De maneira que s se
pon atencin nas relacins cando se altera a orde,  dicir, cando hai problemas. E xeralmen-
te intntase poer solucin s problemas con novas normas e distintos tipos de sancins. O
profesorado desentndese de todo o que non ten que ver coa sa materia. Creo que a isto
se refera un alumno de compensatoria cando  falar dos seus profesores afirmaba  que
non parecen profesores. Lendo con mis detemento, o alumno explicaba trtante ben, falan
contigo, preocpanse por ti, intersanse por tdolos teus problemas e non s polos estudios....

Pero aínda que se deixen fóra do currículo escolar, as relacións non están fóra. Podes
pretender obvialas, pero están aí queiras ou non queiras. E non se aprenden dunha vez
e xa; non son unha materia, senón que son a substancia do ensino e da vida". 
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Educar é unha práctica que se fai en relación.

Entre a escola e a familia tamén se están a dar conflictos derivados do poder. 

Algunhas nais e pais non recoñecen autoridade a escola e o profesorado, ó contrario do
que acontecía hai anos. Cren que o seu papel é supervisa-lo traballo do profesorado para
asegurarse de que educan axeitadamente.

Ás veces, tampouco o profesorado recoñece que as nais teñen coñecemento e expe-
riencia nos procesos de educación e socialización das súas fillas e fillos e que teñen os
mesmos obxectivos que profesoras e profesores, axudar a medrar a nenas e nenos.
Consideran que a súa participación na escola ha de consistir en informar e aceptar reco-
mendacións.

Cando non existe un recoñecemento de autoridade mutua, a busca de estratexias con-
xuntas e a colaboración convértense en competencia e reproche e recórrese ó poder. 

Entre o profesorado tamén se dan relacións de poder que nos levan a menosprezar
determinadas persoas e a valorar máis excesivamente outras con fundamento na titu-
lación, a idade, o número de anos de exercicio no ensino, a experiencia, ter ou non unha
praza fixa, e que se converten nun obstáculo para as relacións sinceras, para intercam-
bia-lo que sabemos e facemos. Nas relacións entre o profesorado perpetúanse as rela-
cións de poder entre os sexos, moitas veces non se escoita coa mesma atención nin se
lle dá valor ó que as profesoras achegan. Ás veces mesmo se xulgan polo seu aspecto
físico deixando nun segundo plano o que saben e pensan.

As relacións de poder na escola contribúen á burocratización do traballo e ó uso das
medidas e normas impostas dende as institucións e os poderes educativos. 

CONCLUSIÓNS PARA A PRÁCTICA EDUCATIVA

Grande parte dos problemas e dificultades que se están a vivir nos centros educativos
orixínanse cando non se coidan as relacións, cando estas se xerarquizan, cando se pres-
ta máis atención e valoración ó contido cás relacións e as actitudes entre o alumnado,
o profesorado e as nais e pais. 

É necesario fomentar espacios de relación entre nais, pais e profesorado para que o
traballo educativo sexa enriquecedor. A escoita e o recoñecemento de autoridade
mutua, o interese polo que cada cal pode achegar, a aprendizaxe conxunta, evitarán o
exceso de esixencia, os reproches, o culpabilizar, as descualificacións e as relacións de
poder e mesmo de violencia que ás veces se viven entre ámbolos dous colectivos.
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É importante: 

• Recoñecer e valora-la participación das nais e pais, incenti-
vándoa.

• Establecer tempos e espacios para que nais e pais poidan coñe-
ce-la dinámica do centro convocando reunións e encontros.

• Estar en disposición de escoita-lo que as nais e pais saben,
desexan, pensan e temen.

• Buscar conxuntamente solucións ás dificultades e conflictos
que xorden na práctica educativa.

Fomentando as relacións co alumnado e non aplicando as regras de poder, estamos a
educar para a vida e contribuíndo a previ-la violencia. Afronta-los conflictos nas relacións
é máis doado cando se fai no seu comezo e evita ter que recorrer ó poder e ás sancións. 

Se o alumnado ten os recursos necesarios e a posibilidade de expresar desexos e nece-
sidades, é posible acordar normas de funcionamento e convivencia que regulen os lími-
tes e o que non é tolerable.
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A violencia e os malos tratos formaron parte da vida cotiá das mulleres ó longo da his-
toria. Pero esta violencia estaba normalizada e naturalizada, enraizada na cultura, os
costumes e nas relacións, lexitimada e tolerada socialmente, polo que era invisible, non
tiña recoñecemento e, polo tanto, estaba silenciada e oculta. 

Na actualidade, a violencia contra as mulleres é un tema público e político. Tamén sani-
tario e educativo. O traballo dos colectivos de mulleres durante anos conseguíu que teña
un recoñecemento social.

Na década dos 90, os organismos internacionais tamén recolleron nos seus documentos e
declaracións a gravidade e o impacto da violencia na vida e a saúde de nenas e mulleres.

Os medios de comunicación empezaron a divulga-la violencia máis grave e extrema, os
asasinatos de mulleres. Pero esta violencia non é máis que a punta do iceberg. 

A maior parte da violencia que sufrímo-las mulleres non é violencia física. Os medios
de comunicación e as campañas publicitarias das institucións falan desta violencia físi-
ca, grave e extrema, que ás veces leva ás mulleres ata a morte. Pero existe unha vio-
lencia menos visible e máis frecuente e cotiá na vida das mulleres: a violencia psicolóxi-
ca, sexual, social, que se produce nas relacións de parella, pero tamén no mundo labo-
ral, nos centros educativos, na rúa, nas relacións persoais e sociais.

Podemos considerar como manifestacións máis graves e extremas desta violencia, os
malos tratos na parella, as agresións, violacións e abusos sexuais, o incesto, o acoso
sexual no traballo, as mutilacións sexuais, a prostitución, o tráfico de nenas e mulleres,
o turismo sexual, as violacións masivas como arma de guerra, a reclusión no mundo
doméstico, a imposición de formas de vestir...

Pero tamén é violencia a asignación de tarefas domésticas polo feito de ser mulleres, a
imposición de roles e comportamentos, a desvalorización do noso xeito de ser e com-
portarnos, das nosas calidades e capacidades, a exclusión dos lugares de poder e toma
de decisións, os desprezos, ridiculizaciones, burlas, bromas e chistes, descualificacións,
humillacións, o abandono emocional, as chantaxes e ameazas. A violencia é un continuo
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que vai dende pequenas violencias e abusos cotiáns, ás que Luis Bonino denomina
machismos de carcter micro, ata a violencia máis grave e extrema.

A Conferencia Mundial de Dereitos Humanos celebrada en Viena en 1993, definiu a vio-
lencia contra as mulleres como calquera acto de violencia baseado na pertenza  sexo
feminino que produza ou poida producir un dano ou sufrimento fsico, sexual ou psicol -
xico nas mulleres, includas as ameazas, a coaccin ou a privacin arbitraria de liberda-
de que acontezan na vida pblica ou privada.

A violencia contra as mulleres prodúcese en tódolos países e ámbitos, no mundo domés-
tico e no público, exércese contra mulleres de calquera idade, raza e condición social.

Existen diferencias nas distintas culturas na forma de manifestarse esta violencia, na
súa extensión e gravidade. Nalgúns países, como Afganistán, as mulleres perderon
mesmo o dereito á atención sanitaria, non poden saír das súas casas, estudiar ou con-
tinuar nos seus empregos. 

Noutros países, como en España, debido ó traballo de sensibilización realizado polo
movemento de mulleres, ós programas educativos, sanitarios, políticos, á toma de con-
ciencia social, a violencia contra as mulleres está diminuíndo, a pesar de que a divulga-
ción dos medios de comunicación dos asasinatos de mulleres a mans das súas parellas,
fai pensar a moita xente que esta violencia vai en aumento. Non existen datos das mulle-
res que morrían hai anos, pero si podemos recorda-lo mal trato xeneralizado ás mulle-
res nas familias, a desvalorización social, a falta de apoio para romper con situacións de
violencia, o machismo e o sexismo.

As mulleres no noso país realizamos grandes cambios persoais e colectivos nos últimos
25 anos, que tamén produciron cambios nas actitudes dos homes, tanto no ámbito
social coma no doméstico. Xa non está ben visto en determinados ambientes facer chis-
tes e bromas machistas, realizar publicamente manifestacións de odio cara á muller,
desvalorizar ou ridiculiza-las mulleres. Os homes comezaron a colaborar no traballo
doméstico e na crianza e algúns, aínda moi poucos, estanse a cuestionar en grupos, ó
igual que comezamos a facelo as mulleres hai xa anos, a socialización masculina, a nece-
sidade de cambia-los seus valores, de cuestiona-la cultura patriarcal, de aprender a
expresar sentimentos, a desenvolve-la sensibilidade, a ética do coidado, de buscar novas
formas de ser home, de relacionarse e estar no mundo sen violencia. 

Falar da violencia contra as mulleres entre homes e mulleres adoita levantar ampolas,
crear conflictos e enfrontamentos, xera nos homes actitudes defensivas e acusacións
(as mulleres tamn son violentas, tamn as mulleres maltratan, etc.) e nalgunhas mulle-
res a necesidade de defende-los homes. 
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Pero a pesar do difícil de aborda-lo tema conxuntamente, é moi importante reflexionar e
analiza-la violencia masculina como un problema da cultura machista e patriarcal, que
impregna a linguaxe, as relacións, a cultura, que varóns e mulleres van aprendendo e
asumindo no proceso de socialización: os homes a utiliza-la violencia, as mulleres a
busca-lo recoñecemento e a aprobación masculinas.

Luis Bonino (1999), escribiu:
A violencia non  un problema de senn un problema para as
mulleres, sendo en realidade, e fundamentalmente, un pro-
blema da cultura masculina e patriarcal e dos homes.

A violencia contra as mulleres é unha violencia masculina. Por iso, os homes han de formu-
larse un cambio nas súas actitudes, valores e comportamentos para rematar coa violencia. 

AS RAÍCES DA VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES

As raíces desta violencia están nunha cultura e organización social que historicamente
asumiu a superioridade dos homes sobre as mulleres, que menosprezou e desvaloriza-
do ás mulleres, pero tamén o mundo e a cultura feminina, os nosos valores, as formas
de relacionarnos, comportarnos e existir.

A violencia contra as mulleres nace dun sistema de relacións de xénero que postulou
que homes e mulleres teñen diferentes calidades por natureza e polo tanto, habemos
de exercer distintos roles. A mulleres e homes adxudicáronsenos diferentes tarefas e
espacios sociais, diferentes dereitos e responsabilidades. Pero ademais, ámbolos dous
xéneros, feminino e masculino, non teñen na nosa cultura a mesma valoración e consi-
deración social. A diferencia converteuse en desigualdade. Ó xénero masculino outor-
góuselle poder sobre o feminino, que estivo desvalorizado e subordinado.

Estes roles estereotipados asignaban ós homes a dominación, o poder, o control e o
mundo público e ás mulleres o mundo doméstico, o coidado da familia e a submisión, a
dependencia, e a aceptación indiscutible da autoridade masculina, a obediencia ós
homes. Neste contexto tolerábase socialmente que os homes utilizasen a violencia no
interior da familia para afianza-la súa autoridade.

As raíces da violencia contra as mulleres están, polo tanto, no sexismo, na misoxinia, no
desprezo e desvalorización do feminino e a súa consideración como inferior.

Os homes exerceron ó longo da historia e continúan exercendo violencia física, psicoló-
xica e sexual para mante-la discriminación, a desigualdade, as relacións xerárquicas e o
poder sobre as mulleres, para asegurarse os privilexios que a cultura lles outorgou e
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que a función asignada ás mulleres lles proporciona: ser atendidos e coidado material e
emocionalmente, ter unha posición dominante, máis poder e dereitos.

MITOS, PREXUÍZOS E ESTEREOTIPOS
SOBRE A VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES

Existen moitas ideas erróneas asumidas socialmente e que forman parte da nosa cul-
tura, que explican e atribúen as causas da violencia contra as mulleres, non a factores
culturais e educativos, senón a:

• Problemas individuais dos homes que exercen a violencia máis
grave e visible (os homes violentos sono a causa do alcohol, son
psicópatas, desequilibrados ou teñen problemas psiquiátricos).

• A que os homes son impulsivos e agresivos por natureza, non
se poden controlar.

• As características das mulleres (son masoquistas, compén-
salles, consenten a violencia, algo farían).

• A determinados factores socioeconómicos que se dan na vida
das persoas (os malos tratos danse en parellas de baixo nivel
cultural, con problemas de marxinación).

Estes mitos e estereotipos encobren a amplitude da violencia contra as mulleres nos
seus diversos graos e formas, ocultan a súa causalidade sociocultural, restan respon-
sabilidade ós homes, culpando as mulleres (¿Por que aguantan tantos anos os malos
tratos?, ¿Por que estaban a esas horas nese sitio?, etc.)

Por iso é importante saber que:

• Os homes son violentos por razóns culturais e non naturais. A vio-
lencia ensínase, apréndese, foméntase, lexitímase, autorízase, pro-
móvese nos homes como forma de estar no mundo, afírmarse
como comparece, ter poder e recoñecemento. Non tódolos
homes exercen violencia contra as mulleres, pero non son violen-
tos unicamente os que utilizan a violencia máis grave e extrema.

• Os malos tratos danse en tódalas clases sociais, tamén en
parellas con alto nivel sociocultural e económico, pero os pri-
meiros estudios que se fixeron recollían datos das mulleres que
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pedían axuda ós servicios sociais e sanitarios de carácter públi-
co a carecer de redes sociais e familiares que as apoiasen
afectiva e economicamente, polo que nos fixeron pensar que o
maltrato se daba en determinadas clases sociais. Hoxe sabe-
mos que as consultas psicolóxicas privadas teñen como clien-
tas a moitas mulleres maltratadas. 

• O alcohol, as drogas, o paro ou o stress non son a causa da vio-
lencia contra as mulleres. Estes factores poden restar inhibición
á conducta violenta, pero hai homes que beben e non maltratan.
Cando as mulleres teñen estes mesmos problemas, adoitan ter
outras reaccións, deprímense, illan, etc., pero non exercen vio-
lencia. A maioría dos homes discrimina con quén poden mani-
festa-la súa violencia (a súa esposa, pero non o seu xefe).
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Sufrir violencia ten sempre consecuencias na nosa vida e na nosa saúde. A gravidade
destas consecuencias depende do tipo de violencia sufrida{sufrido}, a súa intensidade e
frecuencia, e tamén do apoio recibido para superala. 

A violencia, xa sexa física, psicolóxica ou sexual, xera sufrimento e dor emocional, tristura,
medo, impotencia, ira e rabia, vergoña, inseguridade, culpa, sentimentos negativos sobre
nós mesmas, ansiedade, desconfianza, depresión. Ás veces, cando a violencia é crónica ou
intensa, tamén ten efectos no noso corpo: problemas para durmir, comer, dores diversas,
un malestar ó que se nomea como psicolóxico, por non ter causas biolóxicas, senón por
ser un producto de situacións da vida dolorosas, conflictivas ou traumáticas.

Supera-los efectos da violencia depende, en boa medida, do apoio que recibimos das per-
soas que temos preto e das persoas ás que queremos, de sentir que somos cridas,
escoitadas, entendidas, aceptadas, protexidas, da axuda que recibimos para restablece-
la confianza e o cariño cara a nós mesmas, de poder desfacernos dos sentimentos de
culpa e coloca-la responsabilidade na persoa agresora. O apoio recibido pode evitar que
a violencia deixe secuelas.

En situacións moi graves e/ou crónicas de violencia, como son os malos tratos, os abusos
sexuais ou o incesto, tamén podemos necesitar atención sanitaria, psicolóxica, dos servi-
cios sociais, información e asesoramento legal, mesmo intervención policial e xudicial.

Cando a violencia deixa secuelas, é necesario poder falar da experiencia sufrida, chorar
e sanda-la nosa dor e as nosas feridas nun ambiente seguro, abandonar sentimentos de
culpabilidade, recupera-la confianza, a seguridade e a estima nun mesmo.

Nas familias, nos centros educativos, na rúa, moitas nenas e nenos, rapazas e rapaces
sofren, a miúdo, agresións verbais e físicas que danan e afectan a cada nena e a cada
neno,  seu corpo,  s a forma de entende-lo mundo,  s a sexualidade,  visi n que
te en de si,  s a dignidade e  s a estima propias. (Previ-la violencia, unha cuesti n de
cambio de actitude).

Podemos observar violencia física: empuxóns, cambadelas, patadas, golpes, pelexas. 
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Tamén insultos, humillacións, formas de ridiculizar, desprezos, ameazas, intimidacións,
provocacións, exclusións, discriminacións, illamento, comentarios sexistas sobre o corpo
das mulleres, das compañeiras e profesoras ou expresións dunha sexualidade violenta. 

Moitas destas agresións cotiás están normalizadas e naturalizadas, polo que non lles dá
importancia, minimizámolas ou nin sequera as vemos (son cousas de nenos, os peque-
nos son as de brutos).

O papel que xoga cada profesora e profesor ante as súas alumnas e alumnos, as nais e
pais ante as súas fillas e fillos, é fundamental para previ-la violencia, supera-los seus efec-
tos ou evita-las súas secuelas. 

Unha actitude permisiva, a que nega ou permanece ignorante ante a violencia, que sua-
viza ou lle resta importancia ó impacto das agresións ou dar transcendencia ás peque-
nas violencias e ás actitudes prepotentes, non permitir actitudes desprezativas, mal
trato cotián, o rexeitamento ante os insultos, agresións ou desprezos, constitúen un
modelo moi importante para os nenos e nenas.

Existe medo, vergoña, hai unha conspiración de silencio en torno á violencia de xénero,
que estamos empezando a romper. É importante facer visible a violencia. É necesario
que empecemos a ver e recoñece-las agresións cotiás, a nomealas, a frealas.  

As respostas individuais fronte á violencia, como ocultar, esquecer, evadirse, sufrir, teñen pou-
cos resultados. Para supera-las secuelas e o dano causado é necesario sentir que existe un
recoñecemento social da violencia e dos seus efectos sobre a nosa saúde e benestar. 

Sabemos que previr e erradica-la violencia de xénero necesita dunha intervención dende
diferentes ámbitos: a educación, a sanidade, a política, a policía, a xustiza. Esixe medidas
legais e institucionais pero, sobre todo, é unha tarefa educativa que necesita un cambio
de actitudes en homes e mulleres. Implica abandonar mitos e prexuízos, cambiar formas
de comportarnos, roles, aprender novas formas de ser e relacionarnos. Isto esixe un
esforzo persoal e social. 

É nos pequenos grupos onde pode darse un espacio e un tempo para a reflexión e o tra-
ballo necesario para o cambio.

Un espacio fundamental para a toma de conciencia e a prevención da violencia é o siste-
ma educativo. A realización de talleres en centros escolares, tanto para o alumnado coma
para o profesorado e nais e pais, ofrece a posibilidade de reflexionar sobre as nosas acti-
tudes, formas de relacionarnos, detectar e compartir experiencias de violencia vividas na
familia, o ámbito escolar ou na rúa e supera-las súas consecuencias ou evita-las súas
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secuelas. Podemos aprender formas de soluciona-los conflictos sen violencia, a comuni-
carnos, escoitar, dialogar, a establecer relacións persoais solidarias, a respectar e valora-
las diferencias. E tamén a sanda-las feridas causadas pola violencia sufrida.

Os rapaces poden aprender alternativas para un estilo de vida non autoritario nin con-
trolador, cuestiona-la violencia masculina, desaprende-lo machismo, aprender a recoñe-
cer e expresar emocións, desenvolve-la empatía. Instaurar na mente e na cultura mas-
culinas a firme crenza na igualdade e o respecto mutuo coas mulleres.(Bonino. 1999).

Supera-la violencia como forma de relación e de estar no mundo, é aprender a coidar e valo-
ra-las relacións, expresar sentimentos, escoitar, poñer atención nas demais persoas, ter
interese polo que o outro ou a outra pode achegarnos, polos seus desexos, diferencias, dia-
logar e intercambiar, servirnos da palabra e non a forza, para intercambiar e non impoñer.

Por iso, na prevención da violencia de xénero non só temos un papel fundamental as
mulleres. É necesario que os homes cuestionen os valores tradicionais e traballen na
construcción dun novo concepto de masculinidade que non estea ligada ó uso da forza
e a agresividade, senón que potencie o respecto e o coidado das relacións e o ámbito, o
compromiso co doméstico e coa paternidade participativa. É necesario o compromiso
dos homes para erradica-la violencia masculina, rompe-lo silencio corporativo e traballar
xunto coas mulleres contra as grandes e as pequenas violencias.

Como nais e pais, profesoras e profesores, temos un papel primordial na prevención da
violencia de xénero: 

• Educando os nosos fillos e alumnos homes para que non utili-
cen a violencia como forma de relacionarse, solucionar conflic-
tos ou obter poder e recoñecemento. Ofrecerlles outros mode-
los de ser homes que non inclúan o uso da agresividade e a
represión dos sentimentos.

• Evitando que as nenas e rapazas copien e imiten os valores e
comportamentos da cultura masculina para ser iguais ós
homes ou para ter recoñecemento e poder.

• Podemos contribuír a que elas e eles non sexan víctimas da
violencia, fortalecendo a súa estima persoal, ensinando a pro-
texerse e a enfrontarse á violencia activamente.

• Colaborando e participando no cambio social de mulleres e
homes.
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ALGUNHAS PAUTAS PARA SUPERA-LA VIOLENCIA

1.Non minimizar nin ignora-la violencia. Rompe-lo silencio cómpli-
ce. Non permitir comportamentos e actitudes desprezativas, pre-
potentes e violentas. Opoñernos activamente á violencia.

2.Intervir nas pequenas manifestacións de sexismo, que son
a base da violencia de xénero.

3.Colaborar nas actividades contra a violencia de xénero que se
propoñan dende as asociacións de mulleres ou as institucións.

4.Volver a defini-la masculinidade, presentar referentes mas-
culinos alternativos, non baseados en manifestar forza, agresi-
vidade, senón na empatía, o coidado, as relacións. 

5.Garantir que as experiencias, sentimentos e formas de ser
das nenas poidan expresarse, recoñecerse e valorarse. Dar
autoridade ás mulleres e recupera-la cultura feminina.

6.Trae-la palabra do movemento feminista e do novo movemento
de homes ás aulas, divulga-lo seu pensamento e ideas, xa que as
súas presentacións conteñen propostas importantes para a con-
vivencia igualitaria e respectuosa entre mulleres e homes.

7.Falar dos conflictos, axudar a traducir en palabras senti-
mentos e emocións.

8.Valorar e salienta-las actitudes e comportamentos contrarios á
violencia: a colaboración, diálogo, respecto, comunicación.

9.Traballa-lo tema do xénero de forma transversal, facelo visible.

10.Observa-la violencia que se produce no noso ámbito: fami-
lia, bares, rúa, relacións. Reflexionar e debater sobre aconte-
cementos relacionados coa violencia de xénero na nosa comu-
nidade e na sociedade.

11.Educación de carácter afectivo e sexual.
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.
Vimos dunha cultura e unha sociedade na que, ó longo da historia, as mulleres fomos consi-
deradas e tratadas como seres inferiores ós homes, existiu unha relación xerárquica e de
poder dos homes sobre as mulleres, unha repartición desigual dos espacios públicos e priva-
dos, unha división sexual do traballo. As mulleres fomos expropiadas dos nosos dereitos, exclu-
ídas da participación social, económica, científica, cultural, política, laboral e tamén educativa.

Ata hai moi pouco tempo as mulleres fomos recluídas no mundo doméstico para o coi-
dado da familia. Non podiamos participar no ámbito público. Por tanto, as nosas expe-
riencias, pensamentos, a cultura e os valores femininos, a nosa historia, quedaron fóra
da producción cultural, literaria, científica, filosófica, histórica. 

Mulleres e homes medremos e fomos educadas e educados nunha cultura androcén-
trica, xa que os valores e modelos culturais que se nos transmitiron foron pensados
polos homes, e a historia e a ciencia, escrita e elaborada dende a perspectiva masculi-
na, a partir da súa experiencia, actividades, necesidades e intereses.

Sen embargo, toda a cultura recoñecida e pública, elaborada polos homes, considerou-
se universal. O coñecemento está nesgado e é sexista e androcéntrico.

Nos últimos anos, e como consecuencia da reflexión e o traballo do movemento femi-
nista e de moitas mulleres, algunhas delas profesoras, tomamos conciencia desta visión
androcéntrica do mundo e da organización social e as súas repercusións na educación.

A escola mixta non garantiu por si mesma a educación en igualdade de oportunidades
entre sexos. Xa que a escola, o saber e a sociedade eran androcéntricas, a incorpora-
ción das nenas supuxo a súa adaptación a este modelo.

Fómo-las mulleres as que ampliámo-los nosos horizontes de vida, asumindo actividades
e espacios que antes eran propios dos homes. Sen embargo, o colectivo masculino no
seu conxunto non se abriu á adopción de valores e actividades desenvolvidas ó longo da
historia polas mulleres, non cuestionou a identidade masculina tradicional.

Os modelos de coeducación e de igualdade entre xéneros están presentes hoxe en moi-
tos centros educativos, pero tamén nos estamos dando conta que falar de educación en
igualdade sen cuestiona-lo androcentrismo, está a contribuír a que as nenas e as rapa-
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zas copien e imiten valores e patróns masculinos de comportamento e a que os homes
non se acheguen nin se interesen pola cultura e os valores femininos.

A coeducación necesita partir poñer en tea de xuízo a cultura e a sociedade sexistas e
androcéntricas, da valoración do masculino e o desprezo e desvalorización do feminino.

A coeducacin significa educar en igualdade de dereitos e oportunidades nenas e nenos,
sen que as diferencias sexuais supoan subordinacin ou exclusin. (Folleto Serie Saúde X.
Familia e repartición de responsabilidades. Instituto da Muller. Madrid.)

A LOXSE establece como principio educativo a formación na igualdade entre ámbolos
dous sexos.

Na actualidade, a coeducación non pretende homologar nin iguala-las nenas ós nenos,
senón favorece-la liberdade de alumnas e alumnos, facilitar que elas e eles poidan dar
un sentido libre ó seu ser muller ou o seu ser home. 

Charo Altable di : coeducaci n non  sin nimo de escola mixta, nin fai referencia tan s
 repartici n equitativa de funci ns, cargos, responsabilidades ou roles entre mulleres e
homes. Mis ben, debemos entender este concepto como un proceso intencionado de
intervencin que ten como principal obxectivo a creacin dun novo modelo curricular,
non androcntrico nin etnocntrico, senn descentralizado, diverso, plural, tolerante,
pac fico, solidario e disposto  cambio, nunha palabra, democr tico. 

O cambio cara a unha escola que poña en práctica unha cooperación na educación ou
unha educación conxunta, supón unha nova selección de contidos, un cambio na orga-
nización dos centros educativos e nas relacións que neles se manteñen. Implica un novo
modelo de ciencia, novas actitudes, roles, sentimentos e comportamentos entre as per-
soas, homes e mulleres. Supón cambia-lo paradigma da violencia polo do coidado.

Non se trata xa de educar en igualdade de roles e sentimentos mulleres e varóns, na
expresión da tenrura e a violencia. O máis importante é decidir cara a ónde dirixi-las
nosas emocións e qué construír con elas, trátase de cambia-lo paradigma sentimental
e ético de todo quefacer humano. Non é só cuestión de que os varóns poidan ser ten-
ros e solidarios e as mulleres expresa-la rabia e a forza. Trátase de desenvolver unha
ciencia, unha técnica e unha ética e, polo tanto, unha vida cotiá, para o amor, a cons-
trucción e a solución solidaria dos problemas, resoltos en colaboración e non en com-
petencia, ó lado das diferencias, os grupos e os pobos.

Trátase de facer unha nova educación sentimental, pero tamén económica, baseada na
ética da solidariedade e o coidado, un cambio de actitudes mentais, emocionais e cor-
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porais da relación entre os sexos e entre tódalas persoas e tamén a relación que man-
temos coa natureza e a ciencia. Pero tamén un cambio no imaxinario social.

Para transmitir novos valores e facilita-la liberdade, é necesario que as persoas educado-
ras, profesorado, nais e pais, realicen unha toma de conciencia das nosas actitudes e
comportamentos, xa que doutro modo imos transmitir de forma case automática (currí-
culo oculto) os modelos tradicionais nos que medramos e fomos educados e educadas
que continúan presentes na organización social, a cultura, os medios de comunicación, nas
nosas relacións persoais e a nosa vida cotiá.

A través do que cada educador ou educadora sente e pensa, de cómo se relaciona, de
cómo fala e o que di e expresa, de cómo entende a ciencia, a historia, a cultura, as rela-
cións entre ámbolos dous sexos, estanse a transmitir modelos de comportamento que
son representacións do que é ser muller e ser home na nosa cultura de xénero.

As manifestacións sexistas seguen presentes nos centros educativos e nas familias, ó
igual que as relacións de violencia.

PRÁCTICAS EDUCATIVAS PARA
FAVORECE-LA EDUCACIÓN EN IGUALDADE

• Recoñecer, facer visible, valorar, dar autoridade ós valores e
á cultura feminina, facer posible que os desexos, saberes, sen-
timentos, logros e experiencias das nenas e mulleres poidan
ser expresadas, dar relevancia ás experiencias e desexos
delas, para que alumnas e alumnos entendan que as mulleres
e os homes teñen o mesmo valor social.

• Facilitar relacións de recoñecemento, interese, valoración e
intercambio entre ámbolos dous sexos, promover unhas rela-
cións máis libres de estereotipos e máis xustas entre os xéneros.

• Para que alumnas e alumnos non medren coa sensación de
que as mulleres ó longo da historia non fixeron nada relevante,
é necesario introducir nos contidos académicos o facer e o
saber histórico das mulleres, a perspectiva feminina en tódalas
áreas do coñecemento.

• Mostrar diversas formas de ser muller e home e as e os que
rompen os moldes tradicionais de xénero. Valora-las nenas e
nenos que queren ser diferentes do modelo proposto para eles
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e elas. Favorece-la liberdade para se-lo que as súas propias
potencialidades lles permitan.

• Realizar actividades nas que as nenas e nenos aprendan a
recoñecerse e valorarse, cuestionando ideas preconcibidas.
Propoñer actividades e xogos variados para responder ós inte-
reses dunhas e outros.

• Uso dunha linguaxe non sexista e que faga visibles as nenas e
mulleres.

• Formación afectivo sexual, que cuestione as formas tradicio-
nais de relación entre ámbolos dous sexos, de modo que as
relacións se baseen na comunicación, o interese, o intercam-
bio, o coidado, o afecto.

• Favorecer tamén relacións de intercambio, interese, comuni-
cación, colaboración en toda a comunidade educativa, entre
profesorado, nais e pais, alumnado, persoal non docente.
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.
A PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE
XÉNERO NA RELACIÓN EDUCATIVA.
PAUTAS DE ANÁLISE E INTERVENCIÓN

Na actualidade, a violencia nos centros escolares é un tema de grande preocupación.

Sen embargo, cústanos analiza-la violencia que observamos e vivimos nos centros edu-
cativos como unha manifestación da violencia de xénero exercida na súa maioría por
homes, tanto a que se dirixe contra as nenas e pequenas, como cara ós nenos e peque-
nos. Tendemos a falar de violencia, en xeral, coma se as nenas e nenos, as rapazas e
rapaces a exercesen do mesmo modo, coa mesma frecuencia e intensidade e polos
mesmos motivos.

O noso patrón de análise carece dunha mirada que teña en conta a diferencia sexual e
a perspectiva de xénero.

Incorporámo-la cultura da igualdade, o que nos impide partir das diferencias de com-
portamentos, actitudes, e valores de nenas e nenos, rapazas e rapaces, que se mani-
festan a cotío na escola. Dános medo ve-la diferencia, posto que aprendemos a identifi-
cala con desigualdade. Sen embargo, considera-la violencia como unha cuestión xeral,
impídenos traballar de forma eficaz para previla e erradicala.

É importante identifica-la violencia de xénero como unha violencia específica, diferente
doutras manifestacións de violencia, como pode se-la violencia racista ou clasista.

Adoitamos pensar que os temas que teñen que ver co xénero están relacionados uni-
camente coas mulleres. Sen embargo, o concepto de xénero fai alusión ás diferentes
características, comportamentos, actitudes, roles, expectativas, formas de ser e estar
no mundo asignados socialmente ás mulleres e ós homes en función da súa pertenza
a un ou outro sexo, que imos aprendendo e interiorizando durante o proceso de socia-
lización.
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A violencia de xénero foi utilizada ó longo da historia e continúa sendo un instrumento
para mante-la discriminación, a desigualdade, as relacións xerárquicas e o poder dos
homes sobre as mulleres.

As raíces desta violencia están nunha cultura e organización social que asume a supe-
rioridade do masculino sobre o feminino, despreza e desvaloriza as mulleres e tamén o
mundo e a cultura feminina, as formas de relacionamos, de comportarnos e existir.

As principais víctimas desa violencia e as que sufrímo-la violencia máis grave e extrema
sómo-las nenas e as mulleres. Pero, en tanto que a violencia de xénero se dirixe contra os
valores e a cultura feminina, sófrena tamén os homes que non se axustan ó rol masculino
tradicional e mostran actitudes e comportamentos atribuídos socialmente ás mulleres.

As manifestacións da violencia que observamos nos centros escolares son:

Violencia física: empuxóns, cambadelas, patadas, golpes, pele-
xas, ocupa-lo espacio no patio, esnaquizar obxectos e mate-
riais. É utilizada case sempre por homes. As nenas e rapazas
utilízana, ás veces, como defensa.
Violencia emocional e psicolóxica: insultos, humillacións, des-
prezos, provocacións, ameazas, intimidacións, esixi-lo cumpri-
mento dos roles de xénero, non deixar participar, illar, uso
sexista da linguaxe e xoguetes.
Violencia sexual: toca-las nenas e rapazas, levantárlle-las fal-
dras, coarse no vestiario para miralas, comentarios sexistas
sobre o corpo das rapazas e profesoras, expresións vexatorias
cara ás nenas e rapazas, ameazas de tipo sexual.

A violencia de xénero maniféstase de forma diferencial cara ás nenas e rapazas e cara
ós nenos e rapaces.

Os nenos e rapaces sofren violencia de xénero cando se lles chama nenas, maricas, gali-
ñas, débiles, covardes, efeminados, amaneirados, por ter gustos, afeccións ou demos-
tracións afectivas impropias do rol masculino tradicional (como, por exemplo, non lles
gustar xogar ó fútbol). É importante darnos conta que os insultos e alcumes utilizados
poñen de manifesto o desprezo e a desvalorización das mulleres e do feminino.

As nenas e as pequenas son desvalorizadas por ser diferentes ós rapaces, porque non que-
ren participar nos seus xogos ou non mostran as mesmas habilidades ca eles, porque falan
e se comunican moito, polas características do seu corpo, pola súa aparencia física. Son sub-
valorizadas nas súas capacidades e habilidades, violentadas no seu espacio físico e emocional.
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Rematámo-la sesión con suxestións para:

PREVI-LA VIOLENCIA DE XÉNERO

Previ-la violencia de xénero esíxenos unha reflexión persoal como mulleres e como
homes. Necesitamos tomar conciencia sobre o sistema de xénero, os valores, actitudes
e educación que interiorizamos cada unha e cada un, os nosos comportamentos e
expectativas en función da asignación e identidade de xénero.

Así mesmo, para previr e rematar coa violencia de xénero, é importante aprender a
observala. Suxírense pautas de observación e bibliografía. (Ver anexos).

O exercicio da violencia está enraizado na cultura e a identidade masculina tradicional.
Por iso, é necesario deconstrui-lo concepto de masculinidade e propoñer a nenos e
rapaces outros modelos e formas de ser home que non se baseen no exercicio do
poder, a agresividade, o dominio das persoas, os obxectos e os espacios, senón que
incorporen actitudes tradicionalmente asignadas e potenciadas nas mulleres e que son
incompatibles co exercicio da violencia, como a empatía, a comunicación, o diálogo, a
expresión dos sentimentos, a resolución dos conflictos sen violencia, o coidado dos afec-
tos e as relacións.

O papel dos profesores homes é fundamental para ofrecerlles e propoñerlles ós nenos
e rapaces outras formas de ser home que inclúan estas novas actitudes, que fomenten
a valoración da cultura feminina, contraria á violencia, e recoñezan e dean autoridade ás
mulleres, e de forma especial nos centros educativos, ás profesoras.

Así mesmo, é importante que sigamos estimulando a afirmación das nenas e rapazas,
a súa autoestima, os seus proxectos de vida persoais, teñan ou non parella, o desenvol-
vemento e a valoración das actitudes femininas, como a empatía, a importancia das rela-
cións, os sentimentos, a comunicación, evitando deste modo que as nenas e rapazas, no
seu afán pola igualdade, copien os comportamentos agresivos e violentos dos rapaces.

Fomentar nas rapazas o interese, o coñecemento e a participación no movemento de
mulleres nos rapaces no novo movemento de homes, que está contra a violencia e pro-
pón a reflexión sobre a identidade masculina tradicional e a busca de novas formas de
ser e estar no mundo.

ALGUNHAS PAUTAS PARA A PREVENCIÓN DA VIOLENCIA

1.Non minimizar nin ignora-la violencia masculina. Rompe-lo silen-
cio cómplice. Non permitir comportamentos e actitudes despreza-
tivas, prepotentes e violentas. Opoñernos activamente á violencia.
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2.Intervir nas pequenas manifestacións de sexismo, que son
a base da violencia de xénero.

3.Colaborar nas actividades contra a violencia de xénero que se
propoñan dende as asociacións de mulleres ou as institucións.

4.Redefini-la masculinidade, presentar referentes masculinos
alternativos, non baseados en manifestar forza, agresividade,
senón na empatía, o coidado, as relacións.

5.Garantir que as experiencias, sentimentos e formas de ser
das nenas poidan expresarse, recoñecerse e valorarse. Dar
autoridade ás mulleres e recupera-la cultura feminina.

6.Trae-la palabra das mulleres e do movemento de homes ás
aulas, divulga-lo seu pensamento e ideas.

7.Falar dos conflictos, axudar a verbalizar sentimentos e emo-
cións.

8.Valorar e salienta-las actitudes e comportamentos contra-
rios á violencia: a colaboración, diálogo, respecto, comunicación.

9. Traballa-lo tema do xénero de forma transversal, facelo visible.

10. Observa-la violencia que se produce no noso ámbito: fami-
lia, bares, rúa, relacións. Reflexionar e debater sobre aconte-
cementos relacionados coa violencia de xénero na nosa comu-
nidade e na sociedade.

11. Educación de carácter afectivo sexual.

TRABALLAR PARA PREVIR A VIOLENCIA DE XÉNERO ESÍXENOS

Unha toma de conciencia persoal sobre o sistema de xénero,
papeis, identidade, desigualdades, etc.

Traballo colectivo do profesorado sobre o tema de xénero, coe-
ducación, etc. Podería haber un grupo que dinamice o tema,
prepare sesións, materiais, etc.

módulos preventivosPROXECTO POMBA

POMBAGALL2.  16/12/02  11:17  Página 48



Traballo con alumnas e alumnos.

*Traballo coa comunidade: asociación de nais e pais, axentes
de saúde, centros de recursos sociais e sanitarios, outras aso-
ciacións.

A OBSERVACIÓN AXÚDANOS A

1. Ser máis conscientes do noso propio sistema de valores e
o reflexo deste na docencia.

2. Coñece-lo tipo de agresións máis frecuentes no centro.

3. Construír un diagnóstico do sexismo no centro.

4. Detectar relacións de violencia que se sofren noutros ámbitos,
como malos tratos, abusos sexuais, incesto, agresións sexuais, etc.

5. Deseñar e planificar estratexias positivas e pautas de tra-
ballo co profesorado e alumnado para modifica-las conductas
de violencia e sexistas e conseguir un modelo de relación base-
ado no respecto ás persoas, obxectos, centro...

POSIBLES ÁREAS DE OBSERVACIÓN MANIFESTACIÓNS DO SEXISMO

1.Uso da linguaxe no centro escolar: utilización de termos
sexistas, expresións estereotipadas, utilización do masculino
como universal, omisión do xénero feminino.

2.Libros de texto, contos, ilustracións que ignoran a presen-
cia das mulleres na sociedade e enimina-lo uso de estereotipos.

3.Uso do material escolar.

4.Murais, rótulos e sinalización, material gráfico.

5.Patio: repartición do espacio, nenos con actitudes prepotentes
ou invasoras do espacio, xogos estereotipados, impide a nenas e
nenos que non desexan participar dos xogos tipicamente masculi-
nos, o uso libre do espacio.
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6.Actividades deportivas.

7.Entradas e saídas do centro.

8.Relacións entre nenas e nenos, rapazas e rapaces.

MANIFESTACIÓNS DE VIOLENCIA PAUTAS DE OBSERVACIÓN

1. Violencia verbal e emocional.

2. Violencia física.

3. Violencia sexual.
• Murais, debuxos, frases en mesas, lavabos, paredes,
etc, con contidos de agresividade e violencia sexista.
• Xogos que implican actividades violentas.
• Recreos, entradas e saídas do centro.
• Insultos con connotacións sexistas, sexuais, humillan-
tes, que salientan a forza física como valor.
• Agresións físicas ou ameazas.
• Danos a obxectos, materiais.
• Actitudes, xestos, violencia contida ou encubierta.
• Líderes que responden a pautas estereotipadas tipica-
mente masculinas.
• Agresións sexuais: tocamentos, intentos exhibicionis-
tas, tiróns de roupa, ameazas de tipo sexual.
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.
A violencia non  un problema de senn un problema para
as mulleres, sendo en realidade, e fundamentalmente, un
problema da cultura masculina patriarcal e dos homes.
Luis Bonino, 1999.

Nestes momentos a violencia é un tema de grande preocupación social. Os medios de
comunicación recollen a cotío noticias sobre a violencia xuvenil, dos ataques producidos
con armas brancas, bates ou outros obxectos, das pelexas, puñazos, patadas duns
mozos a outros mozos nas portas dos locais de copas. Tamén informan da violencia nos
centros escolares, da violencia na rúa producida dende o terrorismo vasco, da violencia
contra os inmigrantes, dos malos tratos contra as mulleres ou cara á nenas e nenos,
da violencia entre pobos, da violencia das guerras.

Estas violencias son denomínadas dunha forma específica, con nome e apelidos: violen-
cia xuvenil, violencia racista, violencia terrorista...
Sen embargo, a violencia nunca aparece nomeada como violencia de xénero. Nin tan
sequera cando se exerce directamente contra as mulleres polo só feito de pertencer ó
sexo feminino.

A violencia de xénero é a violencia máis estendida, pero a máis invisible. Está ancorada
na cultura, naturalizada, normalizada, oculta, silenciada. Por iso cústanos tanto vela,
recoñecela e nomeala.

Tampouco se fai alusión a que case tódolos actos de violencia son cometidos por homes.
Parece que a violencia non ten sexo. Pero a violencia é sexuada.

Se poñemos atención nas diferentes manifestacións de violencia (guerras, torturas,
asaltos, atracos, agresións ... ) que se producen cada día ó noso arredor e no mundo, xa
sexa dirixidas contra mulleres ou contra homes, veremos que na maioría dos casos son
homes, mozos e nenos os seus autores.

Para previ-la violencia de xénero necesitamos, en primeiro lugar, recoñecer e nomea-la
violencia como un problema da cultura e a identidade masculinas.
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Por iso, na prevención da violencia de xénero non só temos un papel fundamental as
mulleres. É necesario que os homes cuestionen os valores tradicionais e traballen na
construcción dun novo concepto de masculinidade que non estea ligado ó uso da forza
e a agresividade, senón que potencie o respecto e o coidado das relacións e o ámbito, o
compromiso co doméstico e coa paternidade participativa.

Como nais e pais temos un papel primordial na prevención da violencia de xénero:

• Educando os nosos fillos homes para que non utilicen a vio-
lencia como forma de relacionarse, solucionar conflictos ou
obter poder e recoñecemento. Ofrecerlles outros modelos de
ser homes que non inclúan o uso da agresividade e a represión
dos sentimentos.

• Evitando que as nenas e rapazas copien e imiten os valores e
comportamentos da cultura masculina para seren iguais ós
homes ou para teren recoñecemento e poder.

• Podemos contribuír a que elas e eles non sexan víctimas da
violencia, fortalecendo a súa autoestima, ensinándolles a pro-
texerse e a enfrontarse á violencia activamente colaborando e
participando no cambio social de mulleres e homes.

A QUE CHAMAMOS VIOLENCIA DE XÉNERO

Utilizámo-lo concepto de xénero para nomear e falar das diferencias en actitudes, valo-
res, comportamentos, roles, formas de ser e estar no mundo de mulleres e homes, que
non se derivan das diferencias biolóxicas entre os sexos, senón que nos foron asignadas
culturalmente e fomos adquirindo e interiorizando durante o proceso de socialización. O
concepto de xénero refírese, polo tanto, ós procesos sociais, culturais e psicolóxicos
mediante os que se conforman a feminidade e a masculinidade.

A mulleres e homes adxudicáronsenos diferentes roles e espacios sociais, diferentes
tarefas, dereitos e responsabilidades. Pero ademais, ámbolos dous xéneros, feminino e
masculino, non teñen na nosa cultura a mesma valoración e consideración social. A dife-
rencia converteuse en desigualdade. Ó xénero masculino outorgóuselle poder sobre o
feminino, que estivo desvalorizado e subordinado.

Os varóns exerceron e continúan exercendo violencia (física, psicolóxica, sexual) contra
as mulleres para mante-la discriminación, a desigualdade, as relacións xerárquicas e o
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poder sobre as mulleres. Hai algúns anos que comezamos a chamar a esta violencia
contra as mulleres VIOLENCIA DE XÉNERO.

A violencia de xénero baséase nunha orde cultural e social que asume a superioridade
do masculino sobre o feminino, que desvaloriza a cultura creada polas mulleres, os valo-
res e as formas de relacionamos, comportarnos e existir.

Xa que a violencia de xénero non se dirixe unicamente contra as mulleres, senón tamén
contra a cultura e os valores femininos, estamos comezando a chamar tamén violencia
de xénero a que se exerce contra os homes que manifestan comportamentos, actitudes
e desempeñan papeis tradicionalmente asignados ás mulleres.

As manifestacións da violencia de xénero contra as mulleres van dende a asignación de
funcións e tarefas domésticas polo feito de ser muller, a desvalorización do noso xeito
de ser e comportamos, das nosas calidades e capacidade, a exclusión dos lugares de
poder e toma de decisións, ata a violencia máis extrema, como os malos tratos, as muti-
lacións e agresións sexuais.

A violencia de xénero contra os varóns maniféstase en desprezos e insultos a aqueles que
non se comportan como é de esperar dos homes, non xogan ó que han de xogar tódolos
rapaces, e mostran actitudes que se asemellan ós comportamentos das mulleres, como
demostracións afectivas que se consideran impropias do papel masculino tradicional.
Algúns destes insultos son profundamente misóxinos e revelan o desprezo e desvaloriza-
ción da cultura feminina: chámaselles nenazas cando mostran calquera característica
que non sexa tipicamente masculina, marica, covarde ou galiña por expresar sentimen-
tos ou non manifesta-los atributos masculinos como a forza ou a agresividade.

A maioría da violencia de xénero contra os homes é exercida tamén por outros homes.

A violencia de xénero é, polo tanto, aquela violencia física, emocional, sexual, institu-
cional ou simbólica que se exerce contra as nenas e mulleres e contra os homes, limi-
tando a súa liberdade e esixindo que os seus comportamentos e papeis se ateñan ás
prescricións e mandados asignados socialmente ó xénero masculino ou feminino.

Ó longo da historia, as mulleres fomos víctimas desta violencia nas súas formas máis extre-
mas e daniñas. Por iso, hai anos que vimos traballando colectivamente elaborando estrate-
xias para combatela, para subverter esta orde cultural establecida, para romper cos moldes
tradicionais disecados para nós. Na actualidade, e malia continuarmos sendo víctimas desta
violencia, cada vez máis mulleres sentímonos libres para realizar actividades que antes nos
estaban vetadas, cuestionámo-los vellos valores, a forma de vivi-las relacións de parella, a
sexualidade, a maternidade, existen hoxe diversas e múltiples formas de ser mulleres.
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Sen embargo, o movemento dos homes que cuestiona os estereotipos masculinos tra-
dicionais e busca formas de ser home en liberdade, aínda é incipiente. Tamén a violen-
cia de xénero cara ós nenos e rapaces continúa sendo moi forte, pero é invisible.

AS RAÍCES DA VIOLENCIA: A SOCIALIZACIÓN SEXISTA

Nenas e nenos, rapazas e rapaces aprendemos dende a infancia formas diferentes de
estar no mundo, de expresarnos fisica e verbalmente. Aprendemos e interiorizamos os
valores, actitudes e formas de ser e comportarnos que corresponden a mulleres e
homes, a identidade de xénero. Aprendemos na familia, non só escoitando mensaxes
senón observando e copiando modelos. Pero tamén aprendemos dos medios de comu-
nicación, a televisión, os contos, os videoxogos, as películas, a rúa, a escola...

A violencia é un dos aspectos estreitamente ligados ó xénero.

Nas nenas potenciouse a cultura e a ética do coidado, a valoración dos afectos, a empa-
tía, a comprensión, a sensibilidade, a expresión da tenrura, pactar e cooperar para
mante-la harmonía nas relacións. As expresións de enfado, rabia, agresividade nas
mulleres sempre se reprimiron e sancionar socialmente.

Sen embargo, considérase natural que os nenos sexan brutos, a masculinidade estivo
unida ó desenvolvemento da forza física, a conquista, o dominio, a acción, a cultura bélica.
Os homes tiñan que ser valentes, fortes, ousados, temerarios, sempre dispostos a pelexar
e defende-la súa hombría.

Aínda neste século continúa vixente esta cultura. A televisión, os videoxogos seguen
transmitindo os vellos roles e estereotipos: loitas, guerras, valórase os homes que máis
pelexan, os que gañan, os que son fortes agredindo, golpeando e matando: en definitiva,
os rapaces seguen sendo guerreiros.

A construcción da masculinidade implica non ser coma as nenas, diferenciarse delas. A
masculinidade vívese como o non feminino. A maioría dos nenos senten a necesidade de
distanciarse dos ditos ou feitos propios das nenas, e ata das nenas mesmas, para poder
afirma-la súa masculinidade, chegando mesmo a desvalorizalas e desprezalas. Esta
necesidade de afastarse do feminino impídelles ós varóns interesarse e aprende-los
valores desenvolvidos polas mulleres que, precisamente, son contrarios e incompatibles
coa violencia.

Para romper co modelo tradicional de masculinidade, os nenos necesitan ve-lo seu pai
e outros homes expresar sentimentos, cariño e tenrura, comunicarse, ser sensibles ás
necesidades das outras persoas, participar nas tarefas domésticas, utilizar modos pací-
ficos de solucionar conflictos.
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Sen embargo, aínda moitos pequenos observan un pai que lles ensina a ser machotes,
que os rapaces non choran nin deben expresar sentimentos, iso é de maric ns e non de
homes. Os nenos ven a membros do seu sexo actuando violentamente e as rapazas non.

A masculinidade e a paternidade implican unha autocensura na expresión dos senti-
mentos e a tenrura, das caricias delicadas, do contacto corporal suave que exprese cari-
ño. E en moita maior medida cos fillos homes. Os pais tenden a xogar cos seus fillos fisi-
camente, ensinando a valora-la acción máis que a proximidade emocional e a comuni-
cación nas súas relacións. Este comportamento contribúe a que os nenos non desen-
volvan estas capacidades e a que o ciclo non rompa.

A miúdo escoitamos que as nais teñen a culpa da violencia porque elas son as que educan.

A sociedade tradicional adxudicoulles ás nais a responsabilidade da educación e liberou os
homes da participación na crianza, atribuíndolles unicamente o papel da disciplina e o control.

Sen embargo, as nais non educan para a violencia, pero, non teñen autoridade fronte ós
seus fillos homes no proceso de adquisición da identidade masculina. Os nenos e rapa-
ces dirixen a súa mirada ós pais, xa que son o seu modelo para aprender a ser home.

Tamén estamos a ensinar a través das relacións que establecemos na nosa parella. As fillas
e fillos que observan a participación na toma de decisións, a repartición de responsabilidades
domésticas, valoración mutua, expresións de cariño e tenrura, diálogo para soluciona-los con-
flictos, aprenderán fornas de vivir baseadas no respecto e a convivencia igualitario.

Pola contra, medrar nunha familia onde xa se está a producir violencia, onde se desva-
loriza ou non se ten en conta a experiencia e a opinión das mulleres, onde estas deben
someterse ós desexos do home, educa ás nenas na dependencia e a submisión, na baixa
autoestima e a inseguridade e ós nenos no mantemento dos privilexios masculinos e no
uso da violencia. Nenas e nenos aprenderán que as persoas son víctimas ou abusado-
ras e será máis doado que no futuro establezan relacións de maltrato.

Pero a socialización non se produce unicamente na familia. Nacemos e medramos
inmersas e inmersos nunha cultura. Nenos e rapaces, nenas e rapazas aínda poden ver,
malia os grandes cambios que conseguimos nos últimos anos, a desvalorización cara ás
mulleres, o lugar social depreciado que se nos asigna, a exclusión das mulleres do poder
económico, político, cultural, a falta de autoridade que nos outorga a sociedade e as per-
soas concretas que nos rodean, a violencia que se exerce contra as mulleres.

Por iso tamén é necesario que tódalas persoas, mulleres e homes, que formamos esta
sociedade, que traballamos na educación, sanidade, política, medios de comunicación ou
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en calquera outro ámbito, esteamos dispostas e traballemos para construír un mundo
sen violencia e sen sexismo.

NAIS E PAIS NA PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO

A f rmula non  ensinar igual,  ensinar diferente.
Victoria Camps, 2000.

Previ-la violencia esíxenos a mulleres e homes unha toma de conciencia da nosa propia
interiorización de estereotipos e prexuízos sexistas, dos nosos comportamentos e
expectativas, do que ensinamos, non só a través da palabra, senón e sobre todo, coa
nosa forma de ser, vivir e actuar. Non podemos ensina-lo que non sabemos.
Transmitímo-lo que somos e vivimos máis que o que dicimos. Somos modelos de vida e
comportamento. Ensinamos as nosas formas de enfrontar conflictos, de relacionamos,
as nosas actitudes e valores. E facémolo de forma diferente segundo o noso xénero e o
das nosas fillas e fillos. Así mesmo, esperamos comportamentos diferentes das nenas
e rapazas e dos nenos e pequenos.

Moitas veces facémolo sen ser conscientes diso. O sistema de xénero está tan natura-
lizado e é tan cotián, que mesmo nos custa aprecialo. Observar a noso arredor (na rúa,
nos parques, na escola, no mercado, nas amizades, no traballo) e observamos pode axu-
darnos a darnos conta.

Previ-la violencia de xénero, romper cos moldes establecidos, educar nun modelo de vida
diferente, esíxenos unha reflexión e un cambio persoal e social. Non é doado. Pero é un
grande e precioso reto que merece todo o noso esforzo.

As mulleres puidemos realizar enormes transformacións persoais e sociais gracias ó apoio
dos grupos e asociacións, ás reflexións e busca de alternativas colectivamente. Subverte-la
orde cultural existente é unha tarefa demasiado inxente para facelo soas ou sos.

Por iso, é importante que os homes que estean dispostos a emprende-la busca dun novo
concepto de masculinidade e a desterra-la violencia se unan ó movemento de homes,
creen e organicen grupos de reflexión ou propoñan realizar este traballo nas asocia-
cións de pais e nais.

E para conclur, quero inclu -la mia proposta para os
homes: se creen na igualdade, a xustiza e a paz entre mulle-
res e homes, participen activamente na loita contra a (e a
sa propia) violencia masculina. Saian do illamento, rompan
o silencio, convenzan outros homes, cuestionen os seus
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hbitos machistas, non sexan cmplices das violencias dou-
tros homes, se renan para falar da masculinidade, apoien
as mulleres, falen cos que exercen (includo un mesmo) as
mil formas de violencias.  de xustiza e, ademais, creo que
moitas mulleres o estn a esperar .

Luis Bonino, 1999.

¿Quen mellor que un home comprometido cos grupos de homes e coa loita contra a vio-
lencia pode dicilo?
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.
O sentimento de culpa aparece fronte a algo que nos concirne pero que non se enten-
de, desgusta, preocupa ou asusta e as causas da cal non se poden determinar con cla-
ridade ou inmediatamente, ou resultan tan dolorosas que algo no noso interior rexeita
aceptalas. Aínda que tamén pode chegar a ser extraordinariamente doloroso, sentir
culpa reduce, dunha ou outra forma, o que sucede ó rango de accesible e manexable, á
dimensión do que está ó alcance da propia persoa e do seu influxo e que polo tanto pode-
ría ser modificado coa súa vontade, esforzo e interese. É frecuente ver cómo ante mani-
festacións dunha enfermidade ou un accidente, por exemplo, as primeiras explicacións
que se dan ó que aínda non se sabe qué é, por qué acontece nin qué alcance ten, sexa
da orde da culpa: se non lle deixase saír á rúa sen bufanda, se o pensase antes... pode-
ríao evitar ou non sucedería. 

É curioso observar cómo a culpa se postula nas súas formulacións e manifestacións
como resposta en acto ás preguntas que nós formulariamos para chegar a entender o
sucedido, pero cun importantísimo matiz: que non chegaron a ser formuladas ou sosti-
das o tempo suficiente como tales preguntas (que, como, por que, para que, con que se
relaciona, que efectos ten, que o orixina, etc). Sentir culpa ou bota-la culpa, en ocasións
é un intento de introducir unha orde, unha lexitimidade e un sentido, en algo que é vivido
como inintelixible, como caos, e polo tanto fose do predictible, fóra do radio de acción
das relacións de causa e efecto con que o noso pensamento cobra forma para enten-
der, fóra do que nos é dado imaxinar.

A culpa pode chegar a converterse nunha actitude coa que os suxeitos enfrontan unha
situación displacenteira canto menos espacio déixese á reflexión e á pregunta. Actitude
na que predomina o compoñente afectivo fronte ó compoñente racional e que por iso
determina comportamentos que obxectivamente -nunha primeira aproximación superfi-
cial- poden non entenderse, como é o caso que nos ocupa: unha muller sofre violencia
por parte do seu compañeiro ou do medio social que a rodea e enriba séntese culpable,
e polo tanto en certa medida merecedora dela, e trata de modifica-los seus hábitos, pos-
turas ou accións. 

Para os profesionais que traballan cos efectos da violencia, o que a víctima se culpabili-
ce e ademais teña en moitos casos unha actitude comprensiva cara ó agresor non é o
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extraordinario senón o corrente. Por iso unha parte importante do seu traballo consis-
te en axudar a que se despreguen as preguntas acerca do sentido do que sucede para
que deste modo a tendencia á resposta culpa diminúa, a muller poida pensar e atopar
sen apuros as súas propias respostas, estas xa si elaboradas. Ofrecer compañía neste
traxecto e non crer que como profesional se teñen xa as respostas é esencial, así como
non apresura-lo proceso persoal. Proba do delicado deste traballo é o que se deu en
chama-la victimización secundaria. Con ela non nos referimos neste momento ás malas
prácticas profesionais que nalgúns casos poidan ter lugar, senón ó feito de que formu-
larlle á víctima as preguntas cando non xorden ó fío do seu relato, ou facelo unha tras
outra, ou como quen enche un formulario, produce nela o efecto contrario ó buscado:
en lugar de revelárselle que está exenta de culpa no que padeceu, non só se continúa
sentindo culpable e avergonzada diso senón que ademais agora se sente culpable por
non saber responder axeitadamente ou por aguantar tanto.

A vinculación entre culpa e causa e castigo e consecuencia é tan forte na nosa cultura
occidental que cando aparece un dos termos en ausencia do outro inmediatamente
tende a buscalo. Milan Kundera nun estudio literario descríbenos este mecanismo nos
seus dous modos posibles de aparición a través da análise comparativa da obra de
Dostoievsky e de Kafka. Na obra do primeiro, o peso da culpa é tan extraordinario que
busca o seu castigo para atopa-la paz. En Kafka o aberrante do padecemento imposto
busca xustificación por parte de quen o sofre nunha falta cometida, que ás veces se des-
espera por atopar, para achar tamén aquí a paz. A paz é así o resultado de facer cohe-
rente o que carece de coherencia, conseguir facelo asimilable, entendible... aínda que o
padecemento non cese.

Saíndonos do campo da ficción e indo ó dicir popular non teremos que afastarnos moito para
escoitar : “ Que fixen eu para merecer isto? ou “por algo ser , frase terrible que xustificaba
a complicidade social ante o fenómeno dos desaparecidos ou detidos na dictadura militar
arxentina e en tantas outras situacións de restricción social violenta das liberdades e o derei-
to á igualdade na diferencia. Seguramente aquí sostense tamén ese refrán que di “Cando che-
gues  ta casa, pgalle  ta muller. Se ti non o sabes, ela saber porqu .

Todas e todos saben que a violencia é un desaforo, é unha práctica perversa para resol-
ve-los problemas persoais e de relación, que comporta o exercicio desmedido dun poder
que busca reafirmarse. Tamén sabemos que desgraciadamente é unha práctica común,
singular e socialmente falando. Y, por suposto, sabemos que os estereotipos sociais de
xénero avalan e lexitiman a violencia que os homes poden exercer sobre as mulleres ata
o punto de que moitas ocultan a violencia que padecen pois avergónzanse dela ó consi-
derar que é froito de fracasar no cumprimento dunha das súas funcións (pecado ou falta
suposta): o de mante-la harmonía afectiva das relacións de parella e familiares a través
do coidado e a satisfacción das persoas que a rodean.
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A violencia é manifestación da ausencia de recoñecemento doutros límites, normas ou
leis que os do propio eu. Neste sentido é narcisismo. O agresor en xeral aducirá ser ata-
cado, menoscabado ou agredido e provocado en primeiro termo, xustificando así a súa
propia agresión como resposta á supostamente por el recibida, cando o que tería lugar
en realidade será simplemente o encontro co non esperado ou coñecido, co non incluí-
do de antemán na súa imaxe do mundo - na que non habemos de esquecer que repou-
sa a súa propia imaxe de si -. Buscará entón o causante dese desequilibrio que se pro-
duciu para castigalo ou ensinalo pero, reteñamos isto, de entrada o considerara culpa-
ble, xa sexa de mala vontade, xa sexa de ignorancia.

Como vemos, a culpa está no corazón da violencia, é buscada polo agresor na súa orixe
para xustifica-la agresión e, en moitas ocasións, aceptada pola víctima no seu desenla-
ce como explicación.

Se a violencia é narcisista, a culpa aínda que os seus contidos poidan ser opostos á vio-
lencia, tamén o é polo o devandito ó comezo: devolve ilusoriamente o control e o poder -
¡pobre poder!- á persoa que a experimenta. Neste sentido, e falando tecnicamente, póde-
se dicir que a culpa é un mecanismo de defensa fronte ó estraño e difícil de asimilar que
apela ó narcisismo e á súa omnipotencia. Por iso é importante diferenciar culpa de res-
ponsabilidade. A culpa séntese, experiméntase e pesa, asúmese como propia ou depo-
sítase no outro, move á defensa, o ataque ou á resignación, pero non move á reflexión.
A responsabilidade é en primeiro termo pregunta polo compromiso persoal co que suce-
de, necesidade de avalia-lo seu sentido e os seus efectos e de adoptar unha posición de
acordo ós propios principios.

Así, falar da culpa non pode facerse sen formular en primeira instancia que é omnipo-
tencia narcisista na súa resolución - é fuxida do pensamento- e presencia do enigmático
na súa orixe. É, ademais, corolario coherente co estereotipo de xénero que confunde nai
con muller, pois ó se-la nai orixe, nela tamén se fai enraizar todo o que posteriormente
se desenvolve dos suxeitos, logo nela reside “a culpa . Evidentemente, déixase para a
influencia ambiental ou do pai case todo o que é asignado positivamente do desenvolve-
mento e calidades dos suxeitos.

A muller séntese culpable de ser víctima da violencia en tanto con iso devolve un senti-
do, precario si, pero sentido á fin, ó inexplicable e desmesurado. Aquí temos que poñer
atención na superposición dunha esixencia da vida anímica, da estructura psíquica (a esi-
xencia de que as cousas teñan un sentido), con todo un proceso de socialización patriar-
cal que esixe da muller que sexa dun determinado modo para ser recoñecida como tal.
Se a ela se lle atribúe a responsabilidade do coidado das relacións afectivas, todo o que
nelas renxa ou non funcione, inmediatamente a sinalará como culpable dun fracaso ou
dun erro. Aquí atopa amparo e lexitimación a conducta violenta do agresor, pero tamén
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isto facilita que a muller asuma a súa culpa no sucedido, se avergóñe por iso, se desva-
loricese a si mesma e estea predisposta a aceptar novos castigos. 

A culpa é manifestación que pecha e curtocircuíta a esixencia dun texto, dunha respos-
ta elaborada, ó achado como non recoñecido. A culpa é unha arma de dobre fío porque
ofrece tantas compensacións narcisistas, tantas respostas doadas e inmediatas, tanto
aplacamento do que pode chegar a angustiar, que resulta difícil de erradicar. Fronte a
tanto “beneficio atopámonos con múltiples, daniños e silentes efectos: co terrible efec-
to illante da culpa que corta as conexións coa curiosidade e coa exploración do mundo,
deixando o suxeito ancorado nunha única concepción deste e ademais paralizado, con
sensación de impotencia; o mecanismo da culpa reduce o universo da persoa a unha
fotografía conxelada de si mesma e de todas aquelas próximas que forman parte dese
“si mesma ; deixa tamén o camiño aberto á resignación ou á explosión incontrolada e
non fructífera, que trata de devolve-lo pesado fardo a un outro cando a súa carga xa
reborda. Por iso, coa culpa asistimos permanentemente á pasaxe da impotencia á
omnipotencia - que non son senón dúas caras da mesma moeda -, sen que no traxecto
se perfile simplemente a potencia.

O sentimento de culpa non é, evidentemente, privativo das mulleres, pero cando a elas
se refire ten unha particularidade: trátase dunha culpa pasiva, dunha asunción de cul-
pabilidade que espera, como o inculpado no banco, a sentencia que portará a peniten-
cia que se vai cumprir. No home, o sentimento de culpa recoñécese como motor dos
progresos éticos e morais e do establecemento de regras de convivencia máis xustas.
A diferencia de roles e estereotipos de xénero deixa sentir aquí tamén a súa influencia:
actividade e pasividade, agresividade e submisión.

Resumindo. Como vimos, en moitas ocasións, a culpa non é máis que o intento desespe-
rado de non saír do campo do sentido, que como seres humanos nos define, é un intento
de entender o por qué do que sucede. Canto máis irracional, inintelixible, se fai nos algun-
ha situación, tanto máis probabilidades existen de que o recurso á culpa - como algo que
vén ocupa-lo lugar dunha explicación- se faga presente. Os resultados da culpa, que apare-
ce ela mesma nun primeiro momento como defensa contra o sensentido, son catastrófi-
cos, pois precisamente a pregunta polo sentido non despregada insiste, e como non pode
ser formulada, verbal ou interiormente, atopa no corpo e na sintomatoloxía psíquica a vía
de expresión que lle é negada no consciente. Aquí atopamos outra das fortes ancoraxes
que os malestares psíquicos e somáticos teñen no corpo das mulleres.

A culpa, xunto cos mecanismos da negación e da disociación, é un dos máis poderosos
dispositivos de defensa psíquica postos en xogo, polo tanto un dos que ha de ser priori-
zado no traballo. Non abonda con afirma-la víctima que ela non é culpable da situación
que padece, fai falta que chegue polos seus propios medios, con axuda e soporte profe-
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sionais, a tal convicción. Pola contra, lograremos tan só a súa aceptación pasiva pero
internamente desconfiada. Non se sentirá entendida e, unha vez máis, sentirase posi-
blemente xulgada e culpable, aínda que sexa de ignorancia.

A culpa é o peor dos saberes pois trátase dun coñecemento que non se desprega para ser
transmitido e, polo tanto, que se protexe do cuestionamento. Só pode ser cuestionado, anali-
zado, discutido aquilo que se mostra e se explica. A culpa pola contra é remisa a expresa-lo
saber que comporta pois en definitiva non é saber senón dunha ignorancia: ignoro de qué se
trata, cómo se manifesta e qué significa, pero sei que eu teño a culpa do que sucede. Por iso
é tan importante poñer en xogo dende o ou a profesional unha escoita activa do discurso da
víctima, unha escoita que sitúe nela un saber, quizais por construír pero existente. Pero claro,
para isto é necesario que o ou a propia profesional teña a devandita convicción.
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.
A tese central do modelo de intervención que se desprende da conceptualización que
aquí abordamos apunta a unha experiencia: 

No momento en que a muller pode considerarse suxeito
activo dunha historia que lle concirne, obtn a posibilidade
de intervir nela e transformala.

Nunhas xornadas de formación, cada intervención achega un aspecto diferente da vio-
lencia exercida contra as mulleres que cremos importante conxugar para ter unha
perspectiva ampla do devandito fenómeno e, dende aí, centrarnos na súa abordaxe.
Trátase de distintos enfoques, todos eles necesarios: un enfoque sociolóxico, un enfo-
que estructural e conceptual, outro que se ocupa dos dispositivos prácticos que poden
desprenderse da conceptualización, o que se centra no traballo día a día dos equipos
e servicios, e o enfoque que aborda a necesidade do traballo interdisciplinar e a de
atender ós efectos que traballar coa violencia ten para a saúde psíquica e social das
profesionais implicadas. 

A violencia doméstica exercida contra as mulleres está moito máis estendida do que
os datos puidesen facernos pensar, entre outras cousas porque como todas/os sabe-
mos se denúncian menos do 10% dos malos tratos. Está avalada por unha actitude
sen ningunha dúbida atravesada polo nesgo dos patróns de xénero, que lonxe de disol-
ve-los seus lazos os subutilizou pero seguen en boa medida vixentes. Non é un proble-
ma que poidamos circunscribir a unha clase social dada ou referir a parámetros tales
como o nivel cultural ou de formación das mulleres, nin á súa capacitación para inte-
grarse no mercado laboral. Sendo que todos eses factores promoven unha maior ou
menor facilidade para romper coa situación, non a determinan. É un problema que
atravesa as barreiras sociais, económicas e culturais aínda que del teñamos privilexia-
da constancia nas menos favorecidas porque son elas as que recorren máis aberta-
mente, ou porque non lles queda outro remedio, ás instancias de benestar social. É un
problema pois que non pode ser abordado sen unha perspectiva sociolóxica que o con-
textualice nun discurso social concreto correspondente a unha organización social
determinada, froito dunha historia tamén definible. Non obstante, a perspectiva ou o
modelo sociolóxico non alcanza a explica-lo porqué e o cómo do exercicio da violencia
contra as mulleres. 
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Tampouco un modelo centrado no individual ou no funcionamento psíquico xa sexa psi-
quiátrico, psicolóxico ou psicanalítico está en condicións de explicar exhaustivamente a
orixe e a forma que cobran os actos violentos contra as mulleres. Nin no caso das vícti-
mas nin no dos maltratadores se pode constatar que existan características psicopa-
tolóxicas que determinen unha proclividade a ocupa-las devanditas posicións. É certo
que se pode atopar certo número de maltratadores que sofren perturbacións psíquicas,
pero tamén é certo que nin sequera nestes casos se pode afirmar que a violencia que
poñen en xogo sexa efecto dos devanditos trastornos. Cando se pretende facer un per-
fil das características que teñen os maltratadores, atopámonos con que poderían ser
tamén perfectamente aplicables a outro tipo de poboación de risco.

Atende-la problemática en si da violencia e a que dela se deriva require ineludiblemente
dunha definición, dunha verdadeira conceptualización, que explicase a qué nos referimos
cando falamos de violencia, porque o recorte conceptual dun termo necesariamente o
pon con relación a outros e axuda a desvela-la estructura en que se sostén, as implica-
cións, por tanto, que comporta e permite non só unha visión máis con profundidade
senón ademais o establecemento de métodos para incidir sobre aquilo que definimos e
que queremos estudiar e/ou transformar. Cada vez que tratamos de operar con rela-
ción á violencia habemos de ser conscientes que estamos a tocar teclas que atinxen á
estructura psíquica dos suxeitos, movendo os fíos que poñen en marcha a angustia,
rozando ou entrando en fricción cos roles de xénero segregados por unha organización
social coma a nosa, etc.

Das definicións, do seu axuste e precisión - o que leva consigo un proceso de estudio
paciente e unha contrastación permanente co que observamos -, despréndese un
marco conceptual, dese marco conceptual, un método que permite estructura-las liñas
básicas da realidade, a súa armazón, e do método, unhas técnicas para intervir sobre
ela. De todo iso pretendemos facer algunhas reflexións no marco destas xornadas de
formación, anticipando que este é un traballo de longo alcance e que tan só poderemos
debuxar algúns trazos no tempo que imos compartir. Esperamos, iso si, que sirva como
instigación a un diálogo e intercambio entre profesionais que exceda este ámbito e xere
novas produccións.

Así, o interese de abordar e conceptualiza-la estructura relacional que está subxacente
nos comportamentos violentos, manifestos ou larvarios, estriba esencialmente en que
dende aí, cun marco teórico e conceptual e un método, se poden realizar operacións
diagnósticas e é posible deseñar moi diversos dispositivos de atención adecuados á
situación particularizada tanto dos casos, unha por un, como dos diferentes servicios e
recursos sociais que se enfrontan á problemática. É posible, por exemplo, delimitar en
qué caso se trata dun problema que responde a unha situación de crise e cando é froi-
to dunha estructura de relación instalada, o que require diferentes modos de interven-
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ción. Veremos que co método da análise de discurso e a técnica da escoita se crearon
diferentes operativos de intervención dende grupos de diálogo para mulleres ata talle-
res de xogo para nenas/vos e talleres de sensibilización e autoaxuda.

Pola contra, cada vez que tratamos de dar resposta, modificar e/ou intervir sobre unha
realidade dende unha aprehensión intuitiva ou empírica desta, estamos a deixarnos
levar pola aparencia, pola superficie e non abordámo-lo núcleo esencial da cuestión,
podendo xerar efectos contrarios ós buscados, e mesmo introducir danos novos.

Quizais algo disto tivo lugar no primeiro achegamento que dende as casas de acollida do terri-
torio español se fixo respecto da violencia exercida sobre as mulleres e non dende logo por-
que a intención dirixise as accións nese sentido, senón fundamentalmente porque non había
experiencias previas o suficientemente prolongadas no tempo nin analizadas nos seus efec-
tos que puidesen servir de punto de partida, así como escasísima bibliografía ó respecto, o
que non é de estrañar tratándose dun recurso e unha proposta de traballo e atención novos.

A posta en marcha dos servicios de casas de acollida, a principios da década dos oiten-
ta, respondeu a unha liña ideolóxica e con propostas para o cambio, sostida esencial-
mente dende unha óptica, dito en termos moi xerais, feminista, que atopou no recente
fundado Instituto da Muller o soporte e impulso necesarios para inicia-la súa andaina. Na
súa orixe - principios dos anos setenta en Inglaterra- as casas de acollida foron o froito
dun esforzo que tiña a colectivos e asociacións de mulleres detrás. Autoxestión, auto-
nomía e solidariedade entre mulleres eran os piares en que se sostiñan estas casas
refuxio e que daban forma ó seu funcionamento. O feito de que as diferentes adminis-
tracións tomasen ó seu cargo dar corpo a este recurso, se ben puxo de manifesto que
o problema da violencia exercida contra as mulleres se formulase por fin como un pro-
blema social e político e non unicamente como un problema privado, sen embargo, tivo
ó tempo o efecto de distanciarse precisamente daquelas que eran as súas destinata-
rias: as mulleres que sofren malos tratos. 

Neses momentos iniciais, moitas das cales estabamos implicadas dunha ou doutro xeito
no proceso destes servicios pensamos que propiciando un espacio de protección ás mulle-
res e achegándolles información e formación respecto da estructura social, económica e
cultural que se plasmaba nos roles de xénero que permitiran que as situacións de violen-
cia sobre elas se prolongasen e fosen vistas como algo excesivo pero natural ou perten-
cente ó campo da privacidade do fogar e a familia, pensabamos que ofrecendo coñece-
mento respecto dos seus dereitos e achegándolles algúns recursos sociais, practicamen-
te abondaría para que estas mulleres abrisen os ollos, asumisen as rendas da súa propia
vida e desen o salto a unha autonomía digna. Equivocámonos. E equivocámonos porque o
que fixemos foi proxectar sobre este colectivo, sen chegar verdadeiramente a interrogalo,
as hipóteses respecto das causas da súa situación que nós elaboraramos. 
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Con iso non quero dicir que esas hipóteses fosen erróneas, non creo que o fosen, senón
que, sen decatarnos, entraramos no modo de relación, propio do sistema, que axudara
a que a situación de dependencia das mulleres, clave para explica-lo feito de soporta-los
malos tratos durante longos períodos de tempo, se consolidase. Non as escoitamos na
súa vivencia singular. Partiamos dunha posición de saber/poder e dende ese saber
autorizabámonos a pensar no que era necesario, bo e conveniente para elas. Tiñámolas
como pares, guiábanos o respecto, pero é certo que considerabamos que lles faltaban
elementos de xuízo, información e quizais conciencia da súa situación e a emendar esas
carencias nos abocamos. Falar dunha dinámica salvadora quizais sería esaxerado, pero
no horizonte, ou acazapada na retagarda, a dita dinámica estaba. Nisto non nos dife-
renciabamos demasiado dos argumentos con que os seus maltratadores remataban
por xustifica-lo trato que lles daban: era polo seu ben ou para que fixesen as cousas ben.
Dun ou outro xeito púxose en práctica a consigna da Ilustración: Todo para as mulleres
pero sen as mulleres. Centradas na violencia de xénero esquecemos quizais que a
devandita violencia reproduce a estructura básica de toda violencia social: a represión
de todo aquilo que pode facer periga-la reproducción do sistema; curiosamente podia-
mos chegar a salvagardalo, cando o que pretendiamos era contestalo e transformalo.

Non quixera ferir sensibilidades co que estou a dicir, nin moito menos restar valor a
tódalas accións que se acometeron e se acometen hoxe en día. Simplemente falo dunha
experiencia que foi obxecto de longos debates e reflexión entre quen a vivimos de preto.
É máis, paréceme que precisamente poder dete-la acción en beneficio do outro, neste
caso da outra, porque algo dela se fixo presente como non tido en conta, non escoitado,
é unha actitude que merece ser valorada moi positivamente. Esta actitude é a que per-
mitiu revisa-lo sentido e o funcionamento destes servicios e introducir innovacións. Ela é
a que nos permite dicir que o modo de avanzar nesta materia non é outro que o de
poñer permanentemente en xogo un proceso de investigación-acción. Niso estamos e
contando coa palabra das mulleres maltratadas, as súas vivencias e os efectos do noso
traballo en primeiro termo, para revisar e remodela-las nosas accións.

ESTRUCTURA E CONCEPTUALIZACIÓN DA VIOLENCIA

Vaiamos pois a abordar sen máis demora a estructura e conceptualización da violencia tal
e como a entendemos. No primeiro e máis sinxelo achegamento ó termo de violencia pode
servi-la conxugación da definición etimolóxica deste e a que o diccionario nos dá. Violencia
provén do latín vis, forza, poder. O diccionario dinos que violencia é acción de violentar, de
sacar algo do seu estado natural. Dise daquilo fóra do natural. A calidade de violento defi-
ne aquilo que está fóra do seu estado natural, que se fai contra o modo regular. En virtude
destes dous achegamentos xa podemos partir dunha definición mínima que logo iremos
complexizando. Violencia é extraer algo do seu modo natural de ser, da súa forma regular
de facer, a partir do exercicio dunha forza ou un poder.
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Dende esta perspectiva quizais a primeira violencia sufrida polo xénero humano á que teria-
mos que facer referencia sería a violencia radical da linguaxe, pois é a interposición do
poder do simbólico, a que determinou o exilio dos seres humanos do mundo do natural,
entendido como un mundo de relacións recíproca e harmoniosamente entrelazadas, orien-
tadas xeneticamente e perfectamente adecuadas ós seus fins (supervivencia, reproduc-
ción e adecuación ó ecosistema) cabalgando sobre o substrato instintual. A ferramenta da
linguaxe ampliou o horizonte das nosas accións, permitiu o manexo transformador do noso
medio, a posta en xogo da curiosidade e a busca de coñecemento, pero tamén, necesa-
riamente, recortou a nosa bagaxe instintual e fracturou en diversas posibilidades a noción
de adecuación ó abrir paso á función do desexo. A linguaxe abriunos á diversidade e pechou
para nós o camiño do axeitado, o adecuado con maiúsculas, isto é, o único axeitado. 

Esta violencia que está na orixe da constitución das nosas especificacións como espe-
cie, esta violencia radical da linguaxe, non cesa de facerse presente na nosa existencia
singular e colectiva e dela proveñen os cambios de valores, de organización, de obxecti-
vos, de modos de vivir e de lóxicas que dan lugar á historia, á diversidade cultural e á sin-
gularidade dos suxeitos.

Esta violencia, ligada á condición da linguaxe de ser vehículo de representación e expresión
do mundo, leva no seu seo precisamente o feito de que non hai un acceso directo para os
seres humanos a ese mundo. Que este constitúe unha ou outra realidade segundo como
sexa representado e que esa representación varía debido a que non existe a única repre-
sentación axeitada. A imposibilidade de pechar nun saber ou representación únicos o que o
mundo, a realidade e as relacións poidan ser, depende directamente das características da
estructura da linguaxe. A linguaxe, seguindo a Jackobson, é un universo concreto, articula-
do, isto quere dicir que as súas unidades están sometidas á dobre condición de reducirse a
elementos diferenciais últimos - diferencia e oposición- e de compoñerse segundo as leis
dunha orde pechada –combinación -. Estas dúas condicións de estructura determinan a gra-
mática e o léxico. Toda significación ten cabida na linguaxe, pero a linguaxe en si mesma non
significa nada e as súas unidades - significante e significado- non sosteñen unha relación de
estrañeza-necesidade entre si e moito menos co obxecto a que se refiren para designalo
(chegouse a afirmar que a relación co obxecto é arbitraria ou cando menos convencional e
por iso transitoria). O significante en si mesmo non significa nada, non esgota xamais un sig-
nificado, é o elemento (corpus fonético, trazo ou trazos) que articulándose con outros signi-
ficantes dá lugar a unha significación, pero non está ligado nunha relación de permanencia
a un significado. Entón, todo significante remite sempre a outros significantes e o significado
é un efecto da devandita articulación, sempre polo tanto provisional e aberto.

Se a investigación, a posibilidade de creación e transformación xorden como producto
desta estructura que é a linguaxe, tamén, sen dúbida, a el lle debemos a vivencia de des-
amparo, a incerteza, a inseguridade, o precario das nosas realidades, ó perder pola súa
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causa a calidade do que non ten discusión que acompaña os instintos. E son estes ele-
mentos os que xeran algo tamén tan propiamente humano como non querer saber nada
de que non existe saber con maiúsculas, xa apareza baixo a forma do que debe ser ou
da sacralización do coñecemento. E en nome deles fixéronse masacres e invasións,
evanxelizacións e xenocidios. Ó longo da historia reiterouse a presencia de alguén, ou de
todo un colectivo, que se erixiu a si mesmo en garantía da verdade e no seu nome some-
teu ou tratou de someter outros.

A violencia que exerce a linguaxe sobre o xénero humano é a que permite tomar dis-
tancia daquilo no que se está inmerso e mesmo respecto dun mesmo e tomarse como
obxecto de estudio para descifrar e representar. Esta violencia ancorada na raíz do que
orixina o noso ser está presente e en acción cada vez que o mundo ou un mesmo resul-
ta extraño ou enigmático. E é precisamente a esta estrañeza, á incomodidade da pre-
sencia do raro, que outra violencia vén responder, cando nos faltan recursos para espe-
rar e preguntarnos: a violencia que reprime o novo, que o quere facer desaparecer
coma se nunca se presentase ou coma se a súa presencia fose froito dun erro ou unha
mala vontade contra os que habería que loitar.

Vaiamos por pasos. Cando o mundo se move, cando o que nos rodea deixa de se-lo firme
asidero do coñecido, grato ou ingrato pero coñecido e predictible, primeiro a perplexi-
dade, a angustia, e máis tarde a irritación, o temor, a inquedanza ou a agresividade fan
presa en nós. Ese movemento, que ás veces pode ser a penas un fregamento, unha
mirada, unha composición distinta da luz, un silencio, unha resposta inesperada, non só
transforma en alleo aquilo - sexa o que sexa- que se nos recorta entón como dun fondo
de paisaxe con matices novos, senón que chega ata nós e nos fai estraños tamén.
Cando o mundo se move do lugar do esperado e recoñecido, arrástranos así mesmo no
seu movemento e fainos vacilar na nosa propia identidade pois unha parte importante
dela se apuntala no recoñecemento que atopamos mirándonos no espello do mundo. Se
aquilo que tiñamos claro e que docilmente esperabanos cada mañá, volvendo presen-
tarse onde o anticipabamos, de pronto non acode á cita nos termos previstos senón
noutros, ou doutro xeito, ou simplemente non se presenta, o que ten lugar non é tan só
un descoñecemento do atopado senón tamén e simultaneamente dun mesmo. A sor-
presa, o asombro, afástannos da seguridade.

Aí, esa violencia represora a que antes faciamos referencia cobra impulso e trata de eli-
mina-lo novo entrevisto porque localiza niso a agresión vivificada contra o propio ser.
Restaurar o estado anterior convértese nunha cuestión de supervivencia do propio eu e
nese punto florecen tódolos instrumentos da violencia narcisista e represora que xira
arredor da culpa o erro e o castigo: négase o entrevisto, agridese a quen se considera
causante desa perturbación do coñecido, e tamén se dirixe a agresión contra un mesmo.
Todo e calquera cousa antes que perde-las ancoraxes do autorrecoñecemento. Moitas
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veces parece preferible dicir, equivoqueime ou estás errado que enfrontar que a vida e a
realidade teñen outras dimensións novas ou diferentes das coñecidas, o que suporía
emprende-la aventura dun descubrimento e asumi-los seus riscos.

Se nos decatamos, a culpa, o erro e o castigo teñen un denominador común que os habi-
lita como instrumentos desta violencia destructora. Todos eles remiten a un saber abso-
luto como posible, a un modo de facer non só axeitado senón tamén único. En definitiva
o que a violencia represora trata de preservar coa súa acción, exiliando a incerteza e as
incógnitas, é a ilusión dun único modo de facer axeitado, trata de soster que existe un
saber para todo o que sucede, que ademais, na maioría dos casos, coincide co propio.
Pode mesmo se poñer en cuestión que o saber propio ou do que se dispón sexa ade-
cuado, pódese admiti-la idea de estar errado, si, pero a condición de manter no horizonte
aínda sanda a idea de que ese saber existe só que non está ó meu alcance ou é propio
de expertos ou está por descubrir, pero existe.

Esta violencia represora, que é aquela de que as mulleres son víctima, é sinnimo de inme-
diatez comprensiva e de ausencia de tolerancia e metabolizacin da diferencia, desa diferen-
cia que non pode ser medida dentro da mesma escala, que non implica un máis ou un menos
senón directamente outra cousa. A verdadeira percepción da diferencia xera, en quen ten
capacidade para soporta-la angustia a que dá lugar o non recoñecible, unha actitude de espe-
ra e curiosidade, unha necesidade de que o diferente aparecido se despregue para chegar a
coñecer de qué se trata. Pero dixemos en quen ten capacidade para soste-la angustia sen
deixarse levar inmediatamente pola necesidade de aplacala. Aquí está a clave. A violencia, os
efectos da cal vemos no corpo e a psique das mulleres nos servicios sociais e sanitarios, é o
doloroso producto precisamente da ausencia de aparato para soporta-la angustia, para acce-
der ó diverso ou novo, propio ou do outro, da dificultade para acceder á pasaxe do pautado ó
aínda non pautado, descoñecido. É a violencia exercida por aquel a quen lle vai a vida en mante-
la persistencia do que recoñece porque niso se recoñece a si mesmo. 

Canto máis ríxido é o universo de significacións dun suxeito, tanto máis fráxil e vulnera-
ble é a súa identidade pois o menor cambio ou alteración pode fracturala. O agresor,
polo tanto, é un suxeito, a identidade do cal está precariamente ancorada a uns cuantos
polos de referencia, moi marcados e perfilados, bastóns ou apoios en que se soster e
que ó experimentar unha mínima vacilación mira ó seu redor buscando o culpable da
desestabilización para castigalo e que o mundo retorne “ó seu lugar”. Ten o dispositivo
do discurso, do pensamento, que é fluír do coñecido ó diverso, enferruxado, obstaculiza-
do ou detido nun movemento de reproducción circular. Dende logo está moi lonxe do que
nos di Chillida: “O verdadeiro coñecer é a aproximación ó descoñecido”.

Descompoñámo-los termos da definición porque cada un deles achega unha parte
importante do seu sentido e desvela a estructura da violencia que podemos chegar a
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escoitar no noso lugar de profesionais, existan xa ou aínda non evidencias tanxibles da
súa presencia, o que é de extrema importancia para levar a cabo un labor tanto de pre-
vención coma de detección das situacións de violencia doméstica. 

Cando dicimos inmediatez comprensiva e asimilamos a ela a práctica da violencia esta-
mos a facer referencia á ausencia de dúbida ou de consulta fronte ó atopado e que non
responde ó esperado e á imposibilidade ou dificultade de tolerar unha espera, un tempo,
o desenvolvemento dun proceso ata que este desvele o seu sentido, coa súa carga de
incerteza. Non hai maior violencia que a de non dar cabida á singularidade e expresión
do outro e ámbalas dúas achéganse se cada vez que este se quere manifestar atopa en
quen debera escoita-lo muro dunha sanción, un xuízo ou un saber que non tivo en conta
a súa presencia máis que para anulala. Esa ausencia de dúbida é a que inmediatamen-
te acusa de erro, equivocación ou efecto de mala vontade, iso estraño que apareceu no
horizonte do suxeito. Se nos decatamos, o estraño deixou de selo, foi comprendido inme-
diatamente, atribuíuselle unha significación clara. Toda emerxencia de algo novo é anu-
lada así polo feito de medila coa vara do coñecido. Nun proceso de crise matrimonial
unha muller trata de relatar á súa parella qué lle dificulta a convivencia e cómo non se
sente escoitada. Nese momento el achégase a ela e dálle un bico. Dende o sentido
común, poderiamos pensar que se trata dunha reacción afectuosa que xustifica recep-
ción do que escoitou e tende unha ponte ó achegamento, sen embargo a resposta da
muller relativiza esa impresión pois dille “esa é outra das túas formas de facerme calar
a boca, cada vez que che trato de dicir o que penso, o que sinto, ou non ten importan-
cia, ou lle dou demasiadas voltas ás cousas ou quéresme tanto que todo iso borra o
demais, pero, ¿sabes quén son e o qué me pasa?”. É curioso, ¿quen o ía dicir?, pero é
certo que ata un bico pode ser un acto de violencia e acalamento, ás veces, letal. O rela-
to desta secuencia non foi realizado pola muller, senón polo home, quen se sorprendía
e doía da actitude da súa esposa e contaba a anécdota para corroborar que con ela non
se podía falar por máis boa vontade e intentos que el fixese. 

Esta violencia represora, e por desgracia demasiadas veces aniquiladora, que padecen
as mulleres adoita responder á apertura que nelas existe cara ó outro, cara ó que non
está incluído no catálogo común, na súa apertura ó silencio que aniña no centro de cada
significación establecida marcando que non está todo dito, que o por ela definido non
queda esgotado como obxecto a investigar, que aínda se pode dicir máis ou outra cousa,
que as cousas non só poden ser como son. Neste querer máis, no seu ir máis alá do xa
compartido, transgredindo os límites do común, do xeral, violentándoos se se quere,
pero para crear, cébase a violencia do agresor, a violencia que fai dano, que acala e mal-
trata, no seu afán de gardián de estreitas fronteiras narcisistas. Iso quere dicir a segun-
da parte da definición de violencia que a sinala como ausencia de tolerancia cara á dife-
rencia. Como vemos, diferencia ten aquí polo menos un dobre sentido: diferencia entre
o atopado e o esperado e diferencia como atopo co outro, co radicalmente distinto. Esta
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violencia represora tamén é a que padecen os nenos e a que en moitas ocasións che-
gan a inflixi-las súas nais tras estar elas mesmas sometidas ó seu influxo, é a que os pro-
pios fillos chegan a exercer contra as súas nais e irmáns máis débiles ou menores, res-
taurando a “orde” do coñecido.

Pois ben, no traballo con mulleres, xa se comprobara ou non que reciben malos tratos,
pode escoitarse se o malestar ou a necesidade que as trouxo ó noso ámbito de traba-
llo, ou que nos levou ata a súa casa, está inscrito nun campo determinado pola violencia
represora, simplemente escoitando o despregamento do seu discurso respecto do que
lles preocupa ou das súas actividades, necesidades, desexos e vivencias cotiás e de
cómo son recibidas pola súa parella e/ou achegados. 

Se se verifica que os acontecementos de tódolos días ou as novidades naturais en dis-
correr dunha parella ou un grupo familiar son contestados con sancións que as equipa-
ran sempre a feitos pasados, ou que apuntan ó que é xeral - “o que lle pasa a todo o
mundo”, por exemplo, - ou respondidas inmediatamente cun saber que non parece alber-
gar ningunha dúbida respecto do significado e implicacións dese elemento novo, cando
escoitemos que o cúmulo de respostas acala as preguntas, soará a alerta para o pro-
fesional, no sentido de que se detectaría unha dificultade na apertura ó diferente. Ese
vínculo familiar pode derivar doadamente cara ó uso da violencia, aínda que aínda non o
fixera. Iso permitirá elaborar estratexias preventivas ou de intervención axeitadas á par-
ticularidade do caso. 

En moitos casos a prevención, detectada unha situación de crise ou unha estructura de
vínculo violento non manifesta (que non produciu efectos visibles ou que non é sequera
consciente para os seus protagonistas) pasa pola facilitación de dispositivos de diálogo,
xogo ou intercambio ós integrantes do núcleo familiar, xa sexa no ámbito da parella, de
todo o grupo familiar ou tan só da muller se ela é a única que se presta. Entrar en dis-
curso, en relación con outros e desprega-lo que sente e pensa, contrastándoo e tratan-
do de explicalo, abre á diversidade da realidade e polo tanto á diversificación posible dos
vínculos, á ampliación do seu horizonte, loita polo tanto contra a estreiteza de miras, a
rixidez e a precariedade das identidades sostidas en vínculos violentos.

Os relatos das mulleres serán, en definitiva, a fonte que nos achegará elementos para
definir se, por exemplo, a violencia que estalou no seu fogar foi froito dunha situación crí-
tica, dun factor esóxeno de cambio que pode facer trastabillar a navegación do barco
vincular coñecido - ex. Perda do posto de traballo, migración, crecemento dos fillos,
embarazo, etc. - e neste caso abondará cunha intervención puntual en crise coa batería
de recursos que a especificidade do caso suxira orientados fundamentalmente a soster
ese período de tránsito cara á novas posicións, a través de encontros fundados no diá-
logo e que sosteñan a esperanza dun sentido por vir e construír para todo o acontecido,
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ou se, pola contra, nos atopámos ante un núcleo familiar ou de parella en que a violen-
cia mesma sexa o vínculo, o modo de relación co outro, coa precariedade e falta de fle-
xibilidade nas identidades que lle é propia, e neste caso, a intervención haberá de des-
eñarse contando cun maior período de tempo e complexidade na abordaxe, Aínda que
partindo da mesma fundamentación no diálogo.

Do traballo personalizado realizado muller a muller, unha por unha, nas diferentes ins-
tancias en que se toma un primeiro contacto con ela, desprenderase a posibilidade, nos
casos que así o requiran, dunha derivación a un servicio especializado. E este labor de
derivación é extremadamente importante e ó tempo sutil. Non basta, sendo isto xa moito,
con facer un bo diagnóstico, orientar e informar respecto dos recursos existentes e do
sentido e idoneidade de recorrer a eles. Moitas veces, precisamente na derivación, os
casos desaparecen, aínda que volvan a aparecer máis tarde e habitualmente nunha situa-
ción de maior deterioración ou dano. Este perderse no traxecto responde xeralmente ó
feito de que se ben conseguíu, con ese profesional con quen contactou en primeiro termo,
superar supera-la resistencia e os temores iniciais que lle xera falar do que lle sucede, non
obstante, aínda non estableceu unha relación de confianza personalizada, encarnada
nese profesional e non noutro (o que en psicoanálise denominariamos transferencia) que
outorgue unha autoridade especial ás súas palabras e indicacións. Cando unha muller se
achega a unha instancia de benestar social ou sanitaria movida pola situación de violen-
cia doméstica que padece, consulta, se podemos dicilo así, a unha instancia despersona-
lizada, a unha instancia de saber experto, a unha disciplina, representada, iso si, polo pro-
fesional que a recibe. Pero el non é máis que iso, a cabeza visible dun recurso ou un saber.
É tras poder desprega-lo seu discurso con el, tras sentirse escoitada a través das súas
intervencións, que esa muller deixará de dirixirse a un asistente social, un médico ou un
psicólogo e dirixirase a un experto, si, pero con nome e apelidos, pois é ese e non outro o
que coas súas preguntas e a súa atención a axudou a cercar mellor a súa problemática
e a ver cousas novas. É neste punto no que existen as maiores garantías de que unha
derivación chegue a bo porto, a destino, porque agora a palabra do profesional que a
orienta nesa dirección xa non só está avalada no seu saber de experto, a súa posición na
institución ou a súa titulación, senón que ademais está autorizada pola experiencia xa rea-
lizada con el, única autorización verdadeiramente eficaz. 

Como vemos, na presentación de cada un destes momentos clave na atención ás mulle-
res víctimas da violencia (prevención, detección, intervención e derivación), o instrumen-
to da escoita, dentro do método da análise de discurso, perfílase como imprescindible,
tamén o é nese tramo da intervención ó que chamamos seguimento, xa que nel, opera-
dos cambios na situación, na perspectiva vivencial e de futuro, a muller enfróntase a un
novo modo de vivir e require apoio, asistencia e a posibilidade de seguir contando cunha
interlocución para ir elaborando e metabolizando tódalas continxencias que necesaria-
mente xorden no comezo dunha nova vida. 
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Non é posible dentro dos límites deste encontro entrar con detemento a traballa-lo método
de análise de discurso e a técnica da entrevista con detalle non dirixida, dentro dos que se
xoga o instrumento da escoita, pois iso é materia sobrada para todo un curso de formación.
Simplemente parecía importante en función das experiencias habidas deixar constancia da
utilidade dese instrumento na abordaxe da problemática da violencia doméstica.

MULLERES: VIOLENCIA DA IDENTIFICACIÓN
A UN SILENCIO QUE SE FAI CREACIÓN

Traballemos un pouco máis respecto do silencio entrañado nas significacións pois nel
radica a posibilidade por parte do profesional de exercer unha posición de escoita e
acompañar a cada muller no acto de acometer un proceso de cambio tan laborioso e
complexo que demos en chamar desnacer, en agradecemento a Mª Zambrano. O silen-
cio non é o que se opón á palabra ou a acala, forma parte da elocuencia da linguaxe e
responde a unha ética, a que impón unha desposesión de si para crear un espacio que
poida ser ocupado polo outro, a outra neste caso.

ESCOITAR:
A miña experiencia como psicoanalista muller, conxugada cun longo compromiso de tra-
ballo en materia de malos tratos a mulleres, conduciume a aborda-la problemática de
xénero extraendo da miña bagaxe teórica, clínica e do traballo en equipo o material con
que conceptualizar e propoñer modelos de intervención ante tal manifestación que vai
contra a condición humana: a violencia exercida contra as mulleres. 

Non vou falar agora dos parámetros concretos para a intervención, aínda que si me gus-
taría deixar constancia que 

 esencialmente dende unha posici n de escoita verdadeira,
escoita dunha otredade radical, que resulta posible acceder
 milagre de que o coecido ou evidente se torne enigmti-
co e requira esclarecemento, e que, s dende a, dende a
estraeza e a pregunta pola sa propia vida, poden as mulle-
res, unha por unha, historiar os seus acontecementos sin-
gulares e situalos nun contexto social e pol tico, outorgarlles
un sentido particular e ganduxalos dentro dun marco pro-
pio. Reface-la sa historia, investigando a partir da ocasi n
e incitaci ns do seu momento actual, supn extraarse do
que fora aceptado como natural, anda que fose vivido como
condena, e asi-las rendas da sa subxectividade. 

Desconstruí-lo que chegou a converterse nunha identidade require do respecto e com-
pañía (e por suposto do achegamento de recursos), e o primeiro dos respectos mate-
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rialízase na non-imposición de novas formas de conducta ou pensamento que sempre
serán as axeitadas, en principio, dende a perspectiva das/os profesionais, pero que non
puideron aínda encarnarse nos suxeitos. A intervencin prematura de signo educativo e
de supresin de carencias tende polo xeral a reforza-la estructura vincular que, se ben
non deu lugar  nacemento da violencia, si fundamentou o seu padecemento: a estruc-
tura da dependencia.

O traballo tanto cos equipos que atenden mulleres maltratadas coma con elas mesmas
pasa pois por privilexia-las palabras, entrecortadas ou balbucentes ó principio, atorda-
das polo medo ou a ira, ou cargadas dese saber tan común e daniño que chamamos
resignación e, ás veces, estatística, pero todas elas promesa, sen dúbida, dun traxecto
persoal por realizar, se hai escoita ó outro lado que espera máis palabras aínda, que non
se detén no devandito como porto definitivo de chegada, e non se apresura tampouco
nun afán salvador ou pedagóxico. Insisto, se alguén mostra interese por dar compañía
no desciframento do vivido. 

E escoitar  iso,  saber crea-lo silencio de onde nace a palabra, no que ela se orixina,
pois acolle a súa palpitación aínda non entregada. Silencio atento, vivo, que comprome-
te e  proba de compromiso, que  medio e flu r para a comunicacin, e non baleiro.  o
silencio que d  paso  expresi n, invit ndoa. Un silencio que  acto, testemuo de que
unha presencia  tida en conta e que dela algo espera. Un silencio expresivo, que est
dentro do campo da palabra, que tende  significacin, e que en principio expresa unha
ponte tendida  di logo.  un silencio en que a presunci n, a comprensi n anticipada,
non ten cabida, non é o silencio da aquiescencia nin da suficiencia que coloca a quen o
exerce nunha posición de aparente superioridade, de poder por un suposto saber.
Tampouco é o silencio de quen non quere arrisca-la palabra para non ser achado en
falta, en falta de saber, ese silencio da prudencia mundana que tan só apunta a mante-
las formas.  realmente o silencio da curiosidade. E curiosidade, curioso, deriva de curar,
a etimoloxía da cal é prestar coidado, solicitude. Curioso  coidadoso, solcito no seu des-
exo, na sa avidez de saber. Fronte á curiosidade, axustador elocuente do silencio que
invita a falar e despregarse para entrar en conexión, en relación, cun outro, érguese a
violencia, que trata de facer uso do poder do acalamento.

Hai veces que escoitando as palabras técnicas que se poñen en xogo á hora de aborda-
la problemática dos malos tratos, unha pregúntase ¿ónde están as mulleres que os
padecen, onde están os seus textos, vivencias e historia, qué lugar se lles dá no traballo,
e qué posición de partida atribúe a elas?. Recordemos: rehabilitar, reinserir, nivela-los
estados de ansiedade, apoiar en crise, achegar habilidades sociais, potencia-la autoesti-
ma e a inserción sociolaboral, etc. Todo iso é moi valioso nos seus contidos e útil como
código entre as/os profesionais, sen dúbida, se non se perde de vista que o obxecto de
traballo, no noso caso, é un suxeito. Un suxeito quizais abatido e reducido, mesmo a gol-
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pes, ó sometemento, nunha posición de dependencia feroz, pero suxeito á fin. A pesar
quizais de que ela aínda non o saiba. Todas esas palabras técnicas poden corre-lo risco
de esquecer esa calidade subxectiva das mulleres sobre as que se intervén (por certo,
¿non sería mellor dicir coas que se intervén?) e deixalas tan soas, illadas ou atordadas
como o estaban antes, e sen modificar un ápice a estructura da dependencia que as
levou a soporta-la situación de malos tratos, na maior parte das ocasións durante lon-
gos períodos de tempo. 

María Zambrano acode na nosa axuda, non será a única vez ó longo destas liñas, recor-
dándonos que hai persoas que quitan soidade pero non dan compañía mentres que
outras acompañan deixando intacto o que de puro, fecundo e ineludible hai na soidade.
Non perder de vista que ninguén pode facer unha experiencia no lugar doutra persoa,
que as marcas da vida cobran forma de historia, recordo e recurso actual e futuro na
alquimia secreta do interior das persoas, prepara para atender e escoitar, dende a pro-
funda convicci n de que a verdade, a explicacin e o traxecto a seguir estn sempre no
discurso de quen fala, por vir ou xerndose. Pero, iso si, non xorden nin no mon logo do
illamento ou no desconsolo autista, nin no calado asentimento s dictados benintencio-
nados, senn podendo contar cun outro a quen contar, que espera tanto a sa palabra
como o que dela provea.

Nisto a presencia do outro é esencial. Non calquera outro, un outro en tanto que tal, en
tanto que Outro con maisculas, diferente. Un rostro, como di Levinas, infinitamente
afastado. Outro que non entende dende os parámetros da semellanza ou a empatía, nin
sequera dende os recursos teórico conceptuais, un outro que só testemuña do seu inte-
rese, do seu desexo de saber acerca de quen fala e de acompañalo. Un outro en quen,
no acto de dirixirlle o propio relato, no esforzo por facerse comprender por el, atopámo-
lo apoio para ir dicindo mellor, máis precisa, máis extensa e pormenorizadamente a
nosa encrucillada, a nosa historia e o ser que alenta en nós. Ata tal punto  imprescin-
dible a presencia dese outro que sen el a propia historia non cobra relevancia nin resul-
ta enigmtica,  o desexo de saber que ese outro achega o que sinala as nosas viven-
cias como interrogantes a despregar para desvelar. E sucede que,  ir relatando o que
anda non ti a forma, a cobra. E o achado  para mbalas das partes, a que fala e a
que escoita. Un outro xunto  cal Desnacer. 

DESNACER:
Esta é outra palabra debida a Mª Zambrano quen, nun texto escrito á luz que estala baixo
o ceo da Habana, debullou o seu nacemento á vida a través do acto de desnacer (“Delirio
e Destino”. Ed. Mondadori). José Angel Valente tamén ilumina o sentido disto que chama-
mos desnacer: achar para as respostas dadas, as sas mis secretas preguntas (“Carta
aberta a José Lezama Lima” en “La piedra y el centro”, ed. Taurus) e sitúao no ámbito da
conversación, do diálogo, sexa cal sexa, a forma que este cobre, mesmo escrita.
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Quen fala a outro/a deixándose ir nese falar, compórtase coma o poeta, escribe no aire e
crea segundo o seu propio estilo. Valente di do feito de escribir que supón “a conversión da
linguaxe nun instrumento de invención, é dicir, de achado da realidade” (“As palabras da
tribo”. Ed. Tusquets). E aínda unha cita máis, esta vez de F. Pessoa:  “Pero así é toda a vida...
A civilización consiste en dar a algo un nome que non lle compete, e despois soñar sobre
o resultado. E, realmente, o nome falso e o soño verdadeiro crean unha nova realidade. O
obxecto vólvese realmente outro” (“Libro do desasosego”. Ed. Seix Barral).

Neste desnacer a escoita é imprescindible posto que desnacer é desfacer o vivido ana-
lizándoo, observándoo a través do cristal da distancia e a estrañeza interesadas, com-
prometidas coas entrañas, pois o futuro e a existencia xóganse nesa aposta. Non se
trata do traxecto dunha pregunta pretendidamente intelectual que cala no cabalete do
nariz os impertinentes e cacarexa ¡que interesante!. Desnacer  resistir  predetermi-
nacin dos significados,  suspende-los xuzos e prexuzos, o murmurio acostumado da
vida, e mirar e o -lo mundo con ollos e odos novos, isto , aqueles que non levan sobreim-
presa de antemn a forma definitoria - a que achega recoecemento- por enriba do est -
mulo rexistrado pola percepci n. Desnacer  nacer  son e  luz anda non acoutados
nas gaiolas das representacins xa listas para o seu consumo.

A palabra desnacer non implica retorno baleiro ó punto de orixe, é máis ben travesía de
regreso a un punto de nada. Desnacer é desfacer un feito, un nobelo, desenreda-los
cabos anoados en alfombra para recupera-la materia con que tecer. Desnacer  des-
cubri-lo que nos iluminou para estamos en condicins de dar a luz de novo outro ser.

Só dende o corazón da razón pode tornarse irracional ou estraño o que veu acontecén-
donos, polo mero feito de reiterarse, e chegar a gañar nas nosas vidas o lugar do des-
tino, do que é ou ten que ser así, do natural. O corazón da razón, coma a da tormenta
ábrese no seu centro a un espacio de suspensión e vertixe. O corazón da tormenta é
unha dimensión de repentina calma, calma tensa, que anuncia que nas súas marxes a
conmoción axexa e que o vórtice extrae a súa potencia e a súa orde internos, ás veces
desbastadores, precisamente dese punto central de súbita suspensión e baleiro. Como
no traxecto dun líquido que retorna sobre si mesmo nunha espiral no seu curso de des-
augadoiro, deixando unha dimensión baleira arredor da que se ordena no seu fluír e sen
a cal non podería segui-lo seu traxecto, a razón verteu sobre nós como xénero humano
o seu manto, pero no seu núcleo, no máis radical da súa condición, quedou escondido o
que a determina: un existir aínda carente de sentido e aferrado ó corpo, que nos seus
latexos proclama que non todo está dito. Arribar a ese punto de suspensión, de nada, é
desnacer. E o baleiro de sentido demóstrase preñado de posibilidades, de sentidos por
establecer, mesmo por elixir. Non é escuro lugar de chegada sen horizonte máis alá, a
carencia de sentido non é tristura senón liberación do peso abafador que nos condicio-
naba e posta en marcha do motor interno xerador de novas significacións.
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Esa experiencia pode producir horror, angustia, desamparo, ten diversos nomes, e non
pode facerse sen compañía, pero deixa a súa pegada na soidade interior, unha pegada
que é de liberdade e asombro. O mundo amplíase, as significacións establecidas vacilan,
nace a polisemia e a elección, isto é, o compromiso cun modo de ver e oír que agora é
propio. Propio ó tempo que provisional, posto que a experiencia realizada deixa unha
marca temporal que relativiza as afirmacións, lles sen restar o pulo necesario para levar
adiante calquera acción, pero deixándoas impregnadas de futuro, de transformación e
cambio posibles, en función de novas revisións. Desnacer  supoer un sentido non des-
entraado a aquilo que nin sequera nos causaba curiosidade, a aquilo que nos faca
senti-lo peso da evidencia, peso, que agora dende desnacer sabemos mort fero, morta-
lla que nos envolva.  alenta-las intuici ns latentes que anda non cobraron voo,  expre-
sar o vivido, que de puro vivido non era anda experiencia senn destino.

DESNACER VIOLENTA REALIDADES E É VIOLENTAMENTE REPRIMIDO

E entramos de cheo no que para min é a idea central que hoxe quería compartir: 
 precisamente a capacidade para desnacer que as mulle-
res exercen dende a sa posici n sexuada e os seus efec-
tos respecto do medio que as rodea, o que fixo delas obxec-
to de persecucin e de violencia privilexiado, pois, en termos
xerais nada se quere saber da natureza precaria e contin-
xente das realidades constitudas. 

E elas non cesaron de interrogar esas realidades, co cal se opuxeron, subverténdoo, ó
discurso amo imperante, sexa este cal sexa, que tende á súa autoconservación.

As realidades establecidas tenden a persistir mostrándose como evidentes porque
nada se quere saber que non expresan en si unha verdade última e axeitada do modo
de ser e de funcionar do mundo, as persoas, os xéneros e as relacións. Nada se quere
saber que o saber absoluto que anunciase Hegel non existe. Tolérase pensar que aínda
estamos lonxe del, as propias nocións de perfeccionamento, desenvolvemento e pro-
greso baséanse nesta idea, pero o saber total como aspiración non pode desaparecer
do horizonte nin, digámolo todo, da retagarda. O que non resulta tolerable é o contras-
te coa finitude á que nos enfronta o feito de acepta-lo recortado e temporal daquilo que
damos en chama-la realidade. Grande parte das versións da historia tenden a facer da
sucesión de acontecementos unha serie en progreso permanente que culmina á súa
maior altura no presente (datar este presente na data que se queira) sen recoñecer
nesa enumeración dos sucesos os saltos, non de grao senón subversivos, cualitativos,
que deron lugar ó cambio das concepcións e das realidades. Xa sexa encarnado na
idea da divindade, xa sexa baixo a forma laica da ciencia, saber como concepto, pre-
serva para a especie humana a ilusión dunha adecuación e comuñón perfectas e posi-
bles co ámbito. 
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Abondaría dirixi-la mirada á diversidade cultural, sen a prepotencia etnocentrista do
suxeito racional da Ilustración do que somos producto, para darse conta de que o pro-
pio concepto de cultura arrola nas súas entrañas a mostra da nosa finitude, a finitude
das nosas concepcións, esas que criamos centrais e inamobibles. 

Sauda-lo finito, alegrarse porque aquilo que remata anuncia un novo nacemento, non é
sen embargo tarefa doada, o prezo que hai que pagar é estar disposto a deixar en sus-
penso todos aqueles signos nos que nos apoiamos como nun bastón para afirma-la nosa
existencia, singular e social, para proclama-lo que é. E o ser énos moi prezado.
Furtárnolo é facernos senti-lo abismo baixo os nosos pés, experimenta-lo desamparo e
a vulnerabilidade, rexistrar no noso corpo o impacto da incerteza. 

Esta tensión non deixa de escoitarse nas manifestacións dos saltos xeracionais, pero sen
dúbida está presente tamén nas diferentes concepcións marcadas polo xénero. A posici n
feminina, sorteada do poder central, e, polo tanto, sen a necesidade de autoconfirmacin
que este require, atopou sempre os ocos, as fisuras no cadro da realidade, as sas vaci-
lacins, por onde asoma a materialidade do que anda non ten nome e que cuestiona toda
a representacin do lenzo, ou mellor dito, que tal representacin sexa toda, e mis anda,
que sexa posible unha representacin toda e definitiva. Non se trata da morte de ser neste
desnacer, tr tase da sa reduccin a un devir, tr tase da sa relativizacin, se hai algo que
morre  o que corresponde  orde das esencias ltimas. 

Isto fixo que as manifestacins das mulleres fosen acaladas, desestimadas ou invisibiliza-
das (ou todo o máis, aclamadas como manifestacións extraordinarias para o seu sexo)
en nome dos máis distintos argumentos, dende a súa escasa intelixencia evidenciada pola
diferencia en gramos da súa masa cerebral, ou apelando á natureza feminina máis pro-
clive ó sentimento que ó entendemento, ata á súa constitucional idoneidade para rexe-lo
cotián familiar e tamén a súa constitucional incapacidade para os asuntos públicos.
Mesmo, unha vez recoñecidas xa como cidadás, feito que se produciu entre outras cou-
sas pola necesidade de non-contradicción nos principios fundamentais do sistema e polo
pulo dalgunhas mulleres, as súas manifestacións foron invisibilizadas na súa diversidade
e na súa capacidade para sinala-los restos non atrapados nas conceptualizacións feitas,
a través de diluílas no magma da homoxeneidade ou reducilas ó campo da opinión, ou
incluíndoas nas liñas xerais do sistema, desembarazadas, iso si, da súa carga real de sub-
versión, como aconteceu con outras manifestacións (non esquezamos que a revolución
hippy rematou en postais e en obxectos de consumo nos supermercados). 

Quizais recordar isto hoxe resúltenos anacrónico e suscite sorrisos ou rubores, como
quen mira atrás na súa historia e recorda as certezas da súa idade da inocencia, quizais
sen embargo non sexa tan innecesario se pensamos que, cando se produciron, aqueles
argumentos tiveron o respaldo da convicción e a lóxica ó uso, e mesmo da ciencia.
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Recordalo sinálanos o camiño para buscar no noso presente as evidencias aceptadas e
interroga-la l xica a que responden.

Vaiamos por pasos: ese traxecto cara ás orixes, ese desnacer, que analiza e disolve ó
seu paso as representacións e significacións establecidas que demarcaron os nosos
movementos na vida tratando de restárlle-los signos de consulta a prol da seguridade e
a homoxeneidade, só pode facerse porque ben certo é que naceramos. 

Os seres humanos nacen como suxeitos -isto é, como seres que se saben ou cren
saberse ser, que sempre xiran ó redor do ser, aínda polo feito de detectar con dor ou
angustia que o ser lles falta- da relacin con outros seres humanos. O fluído vital que
anima a nosa existencia está feito de relacións. O feito de ser recoecido por outros
dnos un ser, unha existencia, e por iso, o outro sempre est  no noso horizonte, ata o
punto en que a falta do seu recoñecemento pode carrexa-la perda de sentido da nosa
vida. Non significar nada para outro pode ser motivo abondo para renunciar á existen-
cia. Non nos abeira o manto protector dos instintos, permutámo-la súa seguridade de
ben facer, o seu saber axeitado ó medio, a supervivencia e a continuación da especie,
por un instrumento, a linguaxe, e este feriunos, atravesounos transformando o noso
núcleo. O noso ser, dende esa separacin do xusto, do apropiado, do que  e debe ser,
o noso ser  sempre proxecto de ser, recordo de ser, ou como dira Mara Zambrano,
conato de ser. Satisfacémonos e esgazámonos coas palabras que debullan nos nosos
oídos, co sentido que lle damos ós acontecementos, coa lóxica que extraemos dunha
mirada. Proxecto, recordo, pegada, conato, en definitiva, falta en ser. 

Nesta falta en ser, carencia orixinal dos seres que falamos,
est , por outra parte, a raz que nutre a curiosidade, o des-
exo, a creaci n, a investigaci n e transformaci ns a que a
nosa condici n nos impulsa.

O ser fáltanos. O Ser, o último, o definitivo, fáltanos. Esa falta en ser acta como motor
xeratriz do proceso que nos fai busca-lo ser. E este proceso plsmase nunha operacin
precisa, a operación de identificación, na que atopa a orixe da causalidade psquica: o
ser vnnos doutro. A posibilidade de chegar a ser ou de deixar de ser provén de alcan-
zar esa verdade. 

A primeira identificacin, o  propia linguaxe. Identificarse a ese modo de acceder  mundo
que  o modo do simblico  a entraa do primeiro acto propiamente humano. Moito antes
de que chegue a falar, o neno responde á lóxica do sentido que establece relacións entre
representacións e obxectos ou acontecementos. Un ruído estraño, non identificado, causa-
rá temor, estrañeza ou malestar nel e dirixirase ó adulto buscando neste, non a resposta,
senón o signo de que esa resposta existe. Se dende o adulto chegan palabras tranquiliza-
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doras ou de explicación, aínda que aínda non as comprenda, abondarán para sedalo. O escoi-
tado ten un sentido e o outro, aquel de quen depende, coñece cál é. Se, sendo un bebé, nos
preocúpa que introduza na boca pequenos obxectos polo risco que isto entraña, abondará
que saquemos do seu campo visual e de acceso motor o obxecto en cuestión para que deixe
de buscalo e dirixa a súa atención cara á outra cousa, pero ó moi pouco tempo sen perder
aínda a súa condición de bebé, a súa entrada no campo do sentido faise patente pois xa non
é necesaria a presencia do obxecto para que este siga tendo existencia psíquica, así, se lle
retiramos o devandito obxecto chorará ou buscarao. 

Hegel dicía que o concepto é o tempo da cousa, parafraseándoo diriamos que a palabra,
que introduce o sentido en tódolos feitos humanos, é o tempo do obxecto. O obxecto entra
na historia e a súa presencia e a súa existencia non dependen xa do acceso perceptivo
inmediato, o seu recordo ligado á linguaxe, a súa definición, a súa pegada simbólica na psi-
que, fano existir máis alá do sensible. Isto complexízase cada vez máis e leva por exemplo
á posibilidade de definir e tramitar elemento non perceptible polos sentidos da existencia
da cal hoxe ninguén dubidaría, e podemos por exemplos tanto do campo da ciencia coma
da vivencia, dende as partículas subatómicas ata iso que chamamos serenidade, etc.

Dende a perspectiva psicoanaltica esta identificacin primordial denomnase identificación
ó significante. O significante é ese elemento da estructura da linguaxe que produce, conxu-
gado con outros significantes, un significado, a construcción dunha significación. Significante
é todo signo lingüístico, pero tamén o voo dunha faldra a pasar, uns lentes que descenden
e descobren unha mirada, unha porta entreaberta, etc, todo aquilo que nos chama e estra-
ña, ese algo ó que en si mesmo non podemos darlle un contido representativo claro pero
que, ligado a outras pegadas nunha conexión discursiva, pode crealo. Poderiamos dicir que
os significantes son como as pinceladas dunha pintura, tomadas unha por unha non din
nada, é a súa articulación a que dá lugar a unha representación. Así, definímo-lo significante
como aquilo que non significa nada pero que tende á significación. Nesta primeira identifica-
ción aséntase iso ó que antes me referín, que todo movemento, interno ou externo, é para
o ser humano significativo, aínda cando descoñeza ou non creara a significación correspon-
dente, non dubida que ten un sentido.

Este nacer ó medio simbólico, medio humano por excelencia, é igual para homes e mulle-
res. Todos aprendemos a toma-las cousas polos símbolos que as representan, todos
nacemos ó sentido. Se houbese que falar dalgunha violencia orixinal, primordial, teria-
mos que situala neste punto. É a violencia da linguaxe a que extrae ó xénero humano do
mundo da adecuación natural, dos instintos, e lánzao ó mundo dos conatos de ser, do
sentido, da curiosidade, no que sempre algo falta para cadra-las contas e pechar.

O ser que a linguaxe nos arrebatou é ese ser silente que non se sabe ser, que simplemente
existe. Dende o momento en que o ser se nomea desaparece a posibilidade de seu com-
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pletada autosuficiente posto que o nome que sinala en dirección ó nomeado, marca á súa
vez a distancia que con iso mantén. Nome e ser xamais son unha soa e mesma cousa, por
iso, no campo do ser sempre haber unha falta en ser. E  nesta falta onde atopamos tanto
o motor dunha busca como a orixe da acomodacin  xa representado.

Ingresados xa no campo do sentido, gracias a que nos foi dado un ser e porque xa sabemos
que o ser se d, estaremos en condicins de drnolo. Non requiriremos das respostas de nin-
gn outro encarnado, o outro estar no noso interior, e estará como estraño, como alleo a
nós mesmos, como potencia, como significante que esixe entrar en relación con outros para
dar lugar a un sentido. No punto en que nos decatamos da historia que nos foi feita podemos
comezar a interpretala, a construíla nós, a desnacer. Comeza a relación coa nosa propia sub-
xectividade, co íntimo extranxeiro que nos habita e nos invita a ir máis alá. Se ben é certo que
ese outro require dun asentamento encarnado en cada crise, en cada momento vital de
pasaxe dun estado a outro, dunha posición a outra, de aí a importancia da escoita á que nos
referimos antes: quen escoita, coma o lenzo en branco, recibe as pegadas da nosa extranxe-
reidade interior e permítenos xogar coa distancia que crea perspectiva.

Nese punto, ser afincado molesta. Pedro Salinas dicía nun dos seus versos: “o que es dis-
tráeme do que dis”. O ser psanos como encerro e ocltanos de ns mesmos e as abrimos
a porta a outra cousa,  que destitundoo nos promete sen embargo un por vir, outros seres.

Da experiencia da vida, esa memoria do que fomos que persiste como sedimento na
nosa realidade de hoxe, di Ortega e Gasset: “ser algo é a forza que máis automatica-
mente impide selo... De onde resulta que o ser do home é irreversible, está ontolóxica-
mente forzado a avanzar sempre sobre si mesmo, non porque tal instante do tempo non
pode volver, senón ó revés: o tempo non volve porque o home non pode volver a ser o
que foi” (“A historia como sistema”. Ed. Sarpe). Fixémonos ben que non di que é o que
impide ser outra cousa senón o que impide, precisamente, se-lo que xa se foi. 

O que denominamos experiencia da vida é en parte lastre que se arrastra e pecha a
perspectiva da nosa mirada e dos nosos actos, e, en parte, equipaxe, material, memo-
ria, que empurra e se abre á creación e ó futuro cando se toma como punto de partida
para desnacer, como materia, arxila para modelar, pasta que pode ser reamasada para
servir de substrato a unha nova figuración. 

Toda a armazón sociocultural e de poder, e cada ser humano no abismo do medo e o
temor interiores a non ser ou a deixar de ser, nada queren saber precisamente desa
irreversibilidade que implica necesariamente en si mesma unha precariedade e tamén
unha imposibilidade, ou polo menos unha dificultade importante, para establecer pre-
diccións. Cando o peso do sido e establecido, do xa coecido, se densifca, denuncia o
medo  estra o, interpo endo un obst culo  novo.
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Isto é o que denominei noutro espacio (“Violencia e muller: ¿Por que son termos aso-
ciados?” En “Xornadas sobre a violencia de xénero na sociedade actual”. Ed. generalitat
Valenciana, Consellería de Benestar Social, Dirección Xeral da Muller) violencia repre-
sora ou conservadora pois tende a perpetuar un ser, un modo de ser xa establecido. 

A raz desta violencia afncase noutra identificacin, a identificación ás imaxes e significa-
cións xa construídas e compartidas, que poden ser obxecto de intercambio entre semellan-
tes. Violencia imaxinaria, polo tanto, e narcisista no seu ncleo. Violencia do compartido, do
gregario, do semellante, do común, ámbito no que as diferencias só son incorporadas nunha
dimensión de medida: ter máis ou menos, ser máis ou menos isto ou o outro, onde a dife-
rencia como outredade radical non ten cabida. Violencia que todo modo instituído de relación,
que todo paradigma cultural, exerce sobre os suxeitos que se recollen no seu ámbito.
Violencia tamén que cada ser humano exerce sobre si mesmo nos puntos en que as súas
propias manifestacións ou as do que lle rodea o fan descoñecerse, estrañarse de si mesmo
(a violencia, por exemplo, que en ocasións nos fai rematar por dicir “¡Que parvada dixen!”
Cando algo inesperado xurdiu dos nosos labios, sen o noso consentimento nin vontade).
Violencia, así mesmo, que cada ser humano está disposto a exercer sobre outro cando defi-
ne nel o punto de orixe daquilo que desestabiliza-lo seu autocoñecemento e o seu saber sobre
o medio, ás veces polo simple feito de abrilo a outras posibilidades ou interrogalo.

Esta é a violencia que sofren as mulleres por parte dos seus compañeiros (non falo xa
da violencia orixinada nunha patoloxía psíquica, aínda que cabería dicir que nas súas liñas
estructurais é homóloga á aquí descrita, salvo que a súa posta en exercicio salta as
barreiras da comprensión común) e tamén a que, en ocasións, exercen sobre eles
cando, identificadas ós seus roles de xénero e ós patróns imperantes como punto de
ancoraxe vital para a súa existencia, esíxenlles un cumprimento exacerbado dos conti-
dos daqueloutros roles no cales eles tamén están presos. 

O que busca reprimir esta violencia son as incgnitas que as respostas ocultan, a plu-
ralidade de perspectivas e verdades, o singular, o non contemplado e o cambio. Non lle
interesa a creación nin sequera a producción, apunta tan s   reproducci n e perfec-
cionamento do sabido, da realidade que xa est  materializada en pautas e modos de
facer e de ser. A incógnita unicamente se tolera situada dentro dos parámetros do
saber asentado e en canto afín á tendencia do seu progreso. 

Esta violencia dir xese  control e, se o considera necesario,  exterminio de todo aquilo
que atenta contra a estabilidade do ser. As, o agresor sempre se xustificar  alegando
ser agredido en primeiro instancia, e en certo modo así foi, o que acontece é que nada
ten que ver esa outra violencia, creadora, simbólica, que ó que apunta é á liberdade e a
ruptura de cadeas, coa que se empeña por reforza-las soldaduras dos elos. A violencia
creadora sinala na dirección da liberdade propia e do outro, a conservadora, crendo
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defende-la orde que fundamenta a existencia, asfixia os suxeitos no corpiño das imaxes
e tan só se defende da presencia do outro, o diferente, o non esperado, o novo. 

Pola contra, usar da memoria para desnacer, partindo cara a ela co asombro como compa-
ñeiro,  crear un baleiro de significados cheo de sentidos potenciais. É un acto de subversión
do instituído, instituinte en si dunha nada dende á que observar. Esta nadificacin do dado,
este non se tomar demasiado solemnemente -pero si moi en serio, moi vitalmente- nin a rea-
lidade que nos tocou vivir nin a nosa realidade interior, este contar con que ámbalas dúas son
o vehículo de que nos dotamos para deambular pola vida e atoparlle un sentido e que, polo
tanto, son substituíbles,  o que denomino violencia creadora ou violencia simblica. 

Tamn esta violencia  froito dunha operacin de identificacin, pero neste caso, en lugar
dunha identificación ás significacións establecidas, o que se produce é unha identificación ó
silencio entrañado en toda significación, isto ,  que ela non remata de dicir,  que falta
por representar na imaxe que ela constite,  promesa doutra cousa anda. 

(Ver anexo 1)

IDENTIFICACIÓN Ó SILENCIO E CREACIÓN. 

O feito de desnacer, de ir nacendo ó facer memoria, mirada e oído, ispe e revela que os
conceptos universalistas ocultan actos de dominación. Desnacendo violéntase o dominio
do amo. Esta violencia creadora é a da identificación a un silencio, o silencio que cada
significado acala pero non totalmente, o silencio que está entrañado en todas e cada
unha das significacións que tecen a trama do aire que respira o noso ser. Ese silencio
f lanos, dinos que non est  todo dito e sobre todo, que non  posible dicilo todo, libera
as  a palabra da sa ancoraxe e conexi ns dados e v lvea instrumento de creaci n e
xogo. Ese silencio fálanos dende a sorpresa do que non encaixa co esperado, dende a
relación que se resiste a desvelar un segredo cando xa criamos dominala, dende os mis-
terios que xorden no cotián, nas súas repeticións sempre diferentes. 

A identificaci n  silencio encerrado nas significaci ns des-
vela que as respostas non son outra cousa que interpreta-
cins e que, polo tanto, estn abertas a outras novas;
denuncia que a realidade do mundo non , senn que se
constr e a trav s das interpretaci ns  (Gianni Vattimo.
“Entrevista con Gianni Vattimo”. Rev. da Asociación Española
de Neuropsiquiatría, nº54, xullo/setembro, 1995). 

Esta identificaci n  silencio nas significaci ns  o soporte
esencial de todo proceso de escoita, non  senn dende ela
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que algun pode chegar a escoitar verdadeiramente outra
persoa: o respecto polas significacins que se entrelazan no
discurso de quen fala permite que elas se despreguen en
toda a sa dimensi n e que gracias a iso  facelo denoten
tamn os puntos de silencio. Eses puntos sern o regalo
que quen escoita ofrece  que fala, para que siga falando e,
 facelo, investigue e cree. 

Volvendo a María Zambrano: “Poder condensa o silencio e rómpeo, violentándoo con palabras
que van cargadas coa pretensión de ser unha, unha soa palabra que remate con tódalas
demais, e aínda co silencio mesmo, ocupándoo dunha vez para sempre. É el, o só poder, quen
pode reproduci-la pura totalidade coa pretensión de absoluto en espacio, tempo e ser... pero
a súa imposibilidade desata a violencia, a reiterada violencia do poder que reitera no tempo,
instante a instante, o que non pode lograr nun só instante absolutamente” (“A palabra e o
silencio”. Rev. “Asomante”. S. Juan de Puerto Rico, outubro/decembro, 1.967). 

O que o poder non pode lograr nunca completamente é facer cesa-lo silencio que esta-
la no devandito ou representado e que, se é escoitado, pode facer quebrar ese devandi-
to ou esa representación e dar á luz outros. Algo sempre queda por dicir. A violencia
creadora, violencia simbólica, devolve o silencio ó seu lugar, lugar de útero, de creación.
J. Angel Valente di: “Crear é xerar un estado de dispoñibilidade, en que a primeira cosa
creada é o baleiro. Pois o único que o artista acaso crea é o espacio da creación”.
(“Material Memoria” Ed. A gaya ciencia. 1.979).

Tódolos productos que xorden de poñer a traballa-lo instrumento do simbólico, cada unha
das representacións logradas, levan a marca do silencio, posto que o medio do simbólico
se define precisamente por representar aquilo que non é, esa materia, tanxible ou non,
pero existente que son os obxectos os suxeitos, os vínculos. Todo acto simbólico consiste
en poñer en contacto dúas materialidades diferentes, a materialidade do significante e a
materialidade dos obxectos pero, evidentemente, poñer en conexión non significa subsumir
ou absorber. O obxecto representado non entrega xamais o seu último segredo, escapa
sempre unha parte do seu misterio, e esa parte que non se alcanza a representar emer-
xe no simbólico como silencio, isto é, como chamada a un novo dicir. 

 certo que este novo dicir, esta nova construccin cando
chega, tende a crer que encheu a lagoa de silencio, isto ,
que alcanzou a adecuacin. Sen embargo, atravesar polo
derrocamento da realidade anterior deixa unha pegada
importante: o horror  perda dos apoios, do familiar e coe-
cido,  perda do ser, xa non  tan vigoroso e a esperanza de
construr novas realidades permite enfrontalo.
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Os discursos feministas sobre o xénero ó abordar cómo se producen, reproducen e man-
teñen os sistemas de xénero, cómo e porqué se fan dominantes, supoñen xa un cuestiona-
mento das evidencias instaladas, dos modos de relación que se naturalizaran ata o punto de
confundirse con esencias. A crítica feminista partiu así nas súas produccións dunha identifi-
cación ó silencio que xace nas significacións. Jane Flax formúlanos en “Psicoanálisis e femi-
nismo: pensamentos fragmentarios” (Ed. Cátedra) que o primeiro paso á hora de aborda-lo
estudio e investigación do xénero é confrontarse coas resistencias internas, incorporadas
subxectivamente, e que, paradoxalmente, adoptan a forma de facilitacións. 

Todo aquilo o acceso do cal nos resulta facilitado, supn un obst culo  investigaci n.
Ser mulleres, para nada nos pon en mellores condicións obxectivas para aborda-las
cuestións de xénero. Ser mulleres, de acordo ós patróns de xénero en que este ser se
constituíu, non é outra cousa que se solidarizar co poder que acalou os silencios, os mis-
terios das diferencias. O risco que corren as teorías feministas a medida que se conso-
lidan, como o corre todo pensamento que se expresa e perfecciona, é o de vir a substi-
tuír unha ilusión de totalidade por outra, unha ilusión de explicación definitiva por outra.

A violencia da identificación ó silencio é a violencia que exercen preferentemente as mulleres
pero tamén aqueloutros que, coma elas, quedaron dunha ou outra forma excluídos, ou non
claramente identificados nas relacións privilexiadas do poder, que requiren de dúas polarida-
des, o amo e o escravo. Un e outro contribúen a preserva-las condicións de reproducción da
estructura. O amo extrae o seu saber do escravo e sosten en posición de dependencia, nutrín-
dolle; defénde doutros amos, como un máis dos seus dominios, e niso estriba o seu paga-
mento por conserva-la súa situación de privilexio, pois arrisca o seu prestixio e, chegado o
caso, a vida (dixen a vida, non a existencia, porque é precisamente a vida o que está disposto
a arriscar para que a existencia do seu ser e as súas calidades non corran perigo). Pero o
escravo xoga tamén o seu papel, cumpre coas encomendas do amo, ofrecéndolle bens e,
mentres, espera secretamente a súa morte, ou acaricia a idea de sublevación, que o condu-
cirían a ocupa-lo seu lugar. Hai un refrán que reza: os mesmos cans con diferentes colares.
A alternancia é cuestión de semellantes ou opostos nun par indisoluble e o poder que dispu-
tan non se altera nas súas características fundamentais, senón tan só na súa aparencia.

Non, non é na dialéctica do amo e do escravo na que se xera a posibilidade de creación
que, en principio e necesariamente, é creación dunha nada, dun baleiro de sentido, que
establecéndose fai cesa-lo poder (tanto do amo coma do escravo, o poder polo tanto dun
discurso que os require a ámbolos dous) e ilumina a potencia. 

Son os que quedaron enredados ó discurso dominante, (como di J. Lacan “Discurso do amo”,
das encarnacións da cal hai multitude ó longo dos séculos e ó ancho das organizacións
sociais, tantos como tantas diferentes poidamos enumerar) pero non anoados claramente
nel, polas súas condicións históricas, sociais ou persoais, os que ocupaban unha posición mar-
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xinal nese discurso, os que están en mellores condicións para facer cesa-lo seu poder poñén-
doo en tea de xuízo, deixándoo en suspenso, isto é, para desecar e crear. Non é posible hoxe
facer un percorrido histórico dos lugares e funcións atribuídos ó colectivo feminino ó longo
dos séculos e segundo as diferentes organizacións sociais. Sen embargo, si cabe apuntar que
o lugar socialmente subordinado atribuído á muller na sociedade de parámetros patriarcais
fixo dela unha estranxeira situada no seu núcleo máis íntimo. O cal tamén a promoveu á posi-
ción de branco preferente das defensas armadas do sistema, a través da violencia conser-
vadora que este exerce e deixa exercer. De aí poderiamos extraer, entre outras, a conivencia,
benevolencia, e mesmo solidarización, que en moitos sistemas de xustiza se aprecia respec-
to da violencia exercida sobre as mulleres, no feito de vela-los malos tratos tralo parapeto do
privado (ver: Soledad Murillo, “El mito da vida privada”. Ed. S.XXI). 

CADA MULLER É OUTRA 

As mulleres coa sa presencia exercen a violencia do non
comn e poden exercela dende unha privilexiada posicin, a
daquelas que experimentaron no seu propio corpo e identida-
de o embarazo do incerto, do estrao, do que escapa  defi-
nido por calquera pauta social, cultural, familiar ou persoal. 

Cada muller  outra para si mesma, aínda que moitas de nós fagámo-lo imposible por
esquecelo. É outra para si, diferente daquela que tan ben coñece, porque o que a define
socialmente a vincula necesariamente á maternidade, e na experiencia desa materni-
dade cada muller recoñece que o seu ser muller queda constrinxido: onde impera a nai,
a muller esvaécese. Non é que a maternidade non sexa unha experiencia única e propia
das mulleres, trátase de que se quixo esgotar nela a especificidade do feminino e preci-
samente nese punto a parte muller escapa da definición. 

A muller-nai é a parella escrava do home-amo. Achegouse á natureza como misterioso
reloxo que pon en hora a vontade de vivir e a súa imaxe cargouse de instintos maternais,
base que se considerou sólida para afirma-la súa “outra sensibilidade afectiva”, e, por
outra parte, este asimilala á natureza e ós instintos cegos desa vontade inconsciente fixo
que se confundan as cousas de mulleres, que non encaixaban cos enxalzados labores
maternais, con cousas de femias e que, por iso, as mulleres fosen vistas como perigosas
para a orde social establecida e requirindo a guía da razón masculina. 

Este achegamento social da muller á natureza a través da maternidade fixo tamén que
en moitas organizacións sociais a ela lle fosen destinados os quefaceres relativos a eses
fitos, naturais ó tempo que misteriosos, que se suceden unha e outra vez no desprega-
mento das vidas humanas: o nacemento, a sexualidade e a morte. O coidado e arranxo
do neno e do cadáver foi cousa de mulleres, así como os ciclos do prohibido e o permi-
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tido do encontro sexual foron marcados polas manifestacións do seu corpo. Por outra
banda, estes tratos íntimos coa materialidade dos misterios do corpo fixeron tamén das
mulleres entes perigosos por estar conectados coas forzas do máis alá da razón: deu-
sas e bruxas, feces de Satán ou santas ideais, todas elas poderosas e por iso merece-
doras de illamento. Xa sexa a reixa da adoración ou a barreira de lume que devora a súa
carne o que as circundase, mantívoas á marxe. 

Certo que a maternidade proporciona unha experiencia, muller a muller, absolutamente
única. Albergar e producir no seu seo o enigma da creación -por moi explicado cientifi-
camente que estea hoxe en día-, asistir no seu tránsito á emerxencia dun corpo dife-
rente aínda sendo o propio, abeirar nas entrañas ó máis seu, tanto que o seu torrente
sanguíneo é o dela, e, ó tempo, face-la experiencia de estar habitada por un descoñeci-
do, todo iso é vivencias que achegan a cada muller ó silencio das significacións, que esi-
xen dela dar unha versión e unha historia propias. Non xera tan só unha criatura, xera
toda unha historia. Pero, precisamente todo iso, afástaa da posibilidade de instalarse
confortable no estereotipo, cando o fai é fuxindo da angustia. En todo caso, do que non
hai dubida é de que a maternidade non alcanza para defini-lo que unha muller sexa. 

A outra experiencia que tamén aniña no corpo, non-corpo biolóxico senón corpo simbó-
lico, corpo de relación, é a que fai referencia a que na imaxe da muller comparada coa
do corpo do home nese punto do desenvolvemento en que aínda non hai outra diferen-
cia, a mirada nos di que algo falta, cando en realidade non é así. A perspectiva engaña,
as aparencias da imaxe, do inmediato e evidente son respostas que hai que atravesar. 

Tamén aquí cada muller é outra para si mesma que aquela que din que é: móstranlle a
súa carencia, exhiben do outro lado o que supostamente a ela lle falta, e ela, en lugar de
carencia sabe que o que existe é diferencia. Aínda que deste saber non puidera apro-
piarse, nin se lle facilitara facelo, senón enterrara. 

Desa falta aparente naceu para o discurso social a estipulada debilidade das mulleres, a
súa necesidade de compañeiro e/ou fillo que lle ofreza protección e compense o que lle
falta, o curto alcance dos seus propósitos, etc. Na súa intimidade, esa falaz falta que non a
é ábrelle o camiño á identificación ó silencio entrañado en toda significación, a ese silencio
que é promesa doutras cousas, outras significacións posibles, pois é un silencio sonoro que
denuncia a fraxilidade e precariedade das evidencias, das imaxes que quixesen e parecen
dicilo todo, e con iso descobre tamén o mecanismo do acalamento que, a través non do
silencio senón de silenciar, busca negar existencia ó que perturbaría a orde establecida.

Así, resulta que esas dúas ancoraxes no corpo das que o corpo social (marcado sexual-
mente como masculino) fixo uso para defini-las liñas dos patróns de xénero femininos,
se mostran extraños para a intimidade de cada muller, aínda que se vira determinada a
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identificarse con eles ou aínda que tratara de facelo de bo grao. Algo sempre escapa,
non se ve circunscrita neles. O mundo das imaxes e as aparencias, do inmediato, con-
forma un marco moi pobre respecto da riqueza de vivencias que trata de conter. É máis,
gracias ó inesgotable desas dúas encrucilladas corporais, coas que non poden non
toparse, asómase ó núcleo do silencio, ó non explicitar senón acalado, ó que se resiste
a ser atrapado na trampa do definido e, dende aí, cuestiona e crea. 

O mesmo poderiamos dicir quizais dos símbolos fálicos que tratan de cingui-la masculini-
dade, deixando pechado ó home outro camiño que o do testemuño da súa virilidade. O que
acontece a este respecto, sen embargo, é que a definición xeral do humano e a particular
do xénero masculino compartiron, pois naceron para cumprir esa función, as característi-
cas esenciais e participaron dos valores máis apreciados, outorgando ós homes posicións
de privilexio con relación ó poder. A diferencia quizais estribe tan só, ou nin máis nin menos,
no feito de que os corpiños foron cortados e cosidos para dar satisfacción a un dos xéne-
ros, sen saber que nesa satisfacción se encerra tamén unha renuncia. 

A violencia do non común, da identificación ó silencio, causa horror cando se está dis-
posto a toda renuncia e, en primeiro termo, á da propia liberdade, a prol da seguridade.
Nese momento o aparato de destrucción, a violencia represora, pon en marcha e as
mulleres fomos un dos seus obxectivos favoritos.

Propoer dende un modelo de intervencin con mulleres que sufriron esta clase de violencia
o instrumento da escoita  apuntar a xerar condicins para desnacer, para exercer esa outra
violencia que  creadora de novas realidades. Cando dende o mbito do traballo social fala-
mos da necesidade do concurso activo do usuario na resolucin da sa problemtica, facé-
molo porque é sabido de todos que a aplicación de programas e o achegamento de recursos
comunitarios para a resolución dunha problemática son esenciais, pero tamén que se os
recursos achegados non están en consonancia cun traxecto persoal de elaboración, asun-
ción e desexo de resolve-la dita problemática, o efecto de todo o proceso de intervención ou
ben será ineficaz nos seus resultados respecto dos obxectivos propostos (polo equipo ou o
profesional) ou, tras unha aparente resolución da problemática, esta insistiría na mesma
dimensión ou noutra rematando por dar lugar a esa dependencia das instancias de benestar
social que tan ben coñecemos. Cronifícalle pois a situación de dependencia. Non se trata s
de achegar recursos senn de xerar ademais as condicins internas nos suxeitos que lles
permitan facerse cargo deses recursos como propios.

A ESCOITA COMO MÉTODO DE DETECCIÓN, DERIVACIÓN E
INTERVENCIÓN DIRECTA SOBRE A PROBLEMÁTICA DA VIOLENCIA

Noutro lugar, nestas mesmas páxinas apuntouse quizais o máis importante da función
da escoita no que se refire a intervir sobre a problemática da violencia. Non farei agora
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senón formular a un nivel máis técnico qué fundamenta o instrumento da escoita e as
liñas xerais de cómo se desprega.

ESCOITAR É XA INTERVIR, XERAR SAÚDE E PROMOVER CAMBIOS:
O método da escoita, fundamentado na conceptualización psicoanalítica, é un instru-
mento de traballo para todas aquelas persoas que como profesionais teñen incidencia
nalgún punto do proceso de intervención sobre a problemática da violencia. Aínda que,
evidentemente, non se trata dunha ferramenta que circunscriba o seu alcance e efi-
cacia a este campo, pois está demostrado o seu efecto facilitador no terreo diagnósti-
co, de desenvolvemento da intervención e de seguimento, en todo aquilo que puidese-
mos denominar intervencións profesionais con suxeitos humanos nese punto en que
os suxeitos están en crise, sofren un dano ou unha dor e requiren axuda ou simple-
mente desexan coñecer e cuestionar máis de si e do medio que lles rodea para vivir
mellor, para operar transformacións e desenvolvementos, o que implica polo tanto
dende unha acción dentro do campo da saúde mental ou física ata a abordaxe das dis-
tintas situacións que entran dentro do marco do traballo social, a enseñanza, o exerci-
cio do dereito, etc. 

Se nos atrevemos a dicir que este recurso da escoita est  especialmente indicado no
campo dos efectos da violencia  porque escoitar  mediaci n,  a interposici n dun ins-
trumento para chegar a entender e coecer, co cal o punto de partida da escoita  a
ignorancia, mentres que a violencia como dixemos noutro lugar  sinnimo de inmedia-
tez comprensiva, o que comporta o exercicio dun saber que nada quere saber das sas
fallas ou lagoas, e de ausencia de tolerancia cara  diferencia, tanto cara á diferencia
entendida como non-semellanza como á diferencia entendida como resto, algo de máis
ou algo de menos respecto do esperado e coñecido. 

A violencia é manifestación da ausencia de aparato, aparato simbólico ou sexa discursi-
vo, para acceder ó novo ou diverso xa sexa propio ou do outro, para acceder á pasaxe
do pautado ó non pautado. A violencia constriñe no corpiño do coñecido as novas mani-
festacións da vida porque o suxeito non pode soporta-la angustia e a incerteza do encon-
tro con outra cousa que, polo feito de ser nova ou outra, non lle resulta manexable.
Mentres que a escoita é precisamente a posta en xogo da confianza en que ese dispo-
sitivo do discurso, partindo do que falta ou non se entende, do que doe, sorprende ou
choca, chegará a dar a luz novos sentidos para o novo... e tamén para o que xa criamos
coñecido, construíndo outras posibilidades de acción. De novo aquí, pola contra, a vio-
lencia é manifestación de ausencia de alternativas de relación e, polo tanto, de creación.
É manifestación dun encistamento narcisista onde o suxeito e as súas experiencias se
constitúen en medida de tódalas cousas. Supón o intento de restituí-lo dado, o natural,
no campo da relación. Supón polo tanto o exercicio dun exceso de saber que ignora os
seus límites e que non quere saír desa ignorancia.
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A violencia oponse á palabra porque nesta aniña a polisemia, os diferentes modos de ser
entendida e interpretada unha formulación, o contraste e o diálogo entre diferencias. Mentres
que a violencia  accin que acala, que trata de aniquila-lo que supoa outredade, a escoita
parte da consideracin desa outredade, buscando chegar a ela e que se despregue e mos-
tre a sa colleita de froitos alleos e descoñecidos ata ese momento pero que agora se poden
compartir e dar lugar a un intercambio e unha nutrición novos. E por outra parte non se pode
escoitar senón un discurso e o discurso está feito de palabras, aínda que as palabras non
sexan sempre iso que estamos acostumados a entender que son, e así pódese considerar
palabra tamén todo aquilo que sexa pegada significativa ó tempo que aberta, que transporte
unha mensaxe e sexa enlace significante dentro dun discurso, xa se trate dun silencio, un
xesto, unhas bágoas, un movemento das mans ou un sorriso. 

A escoita opera mesmo levantando a propia represin violenta que as mulleres que
atendemos chegan a exercer sobre si mesmas, represión tanto ou máis nociva que a
que lles chega do propio agresor e efecto dela porque é a súa un mecanismo de defen-
sa interno e inconsciente, posto en marcha para a supervivencia, para a mera adapta-
cin  medio en que vive, que recorta os seus propios recursos e capacidades, que as
leva a nega-la importancia do que lles sucede, a velo como natural ou polo menos impo-
sible de evitar, e mesmo, en moitos casos, como froito do seu propio comportamento,
con todo o que iso arrastra de culpabilizaci n, inmobilismo e resignacin a soporta-la
carga, deterioracin da propia imaxe e vivencia de indefensin. 

Toda a enerxía posta en xogo para tratar de controla-lo nivel de tensión na relación -inten-
tando calma-lo compañeiro, obedecelo e compracelo, aceptando os abusos ou os insultos,
calando ou temperando-, todo o esforzo por exercer un mínimo dominio sobre as agresións
que sofren -pois en ocasións a propia muller xera unha actividade da súa parte tendente a
que a tensión acumulada desencadee dunha vez por todas a explosión de violencia na ilu-
sión de que así poderá ter polo menos certo control sobre ónde ou cando ten lugar de tal
maneira que ela poida tomar precaucións para minimizar os danos- e por fin todo o traba-
llo de recuperación dun mínimo de relación vivible, tolerable -o que moitas veces leva á ilu-
sión de poder transforma-lo compañeiro e á crenza de que non o conseguir é un fracaso
atribuíble a ela porque “no fondo non é tan malo”, pediulle perdón e deu mostras de tenru-
ra, etc.-, todo este denodado afán constitúe unha dilapidación de enerxías -pois non é outra
cousa consagrarse a sobrevivir nun medio hostil adaptándose a el-, enerxías que de ser
postas ó servicio de interroga-la situación, a súa orixe e as súas manifestacións, ó servicio
de elucida-las propias capacidades e visualizar saídas posibles sería un enorme impulso
para chegar a transformar verdadeiramente a vida. 

Este mecanismo de autoagresión, de autoviolentación represora tamén responde á
dinámica da inmediatez: ante a violencia sufrida, elevación inmediata de parapetos e
defensas. Sen máis futuro que a sensación de alerta permanente ante o perigo de ata-
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que, sen proxectos nin esperanzas, só o camiño reiterado da estratexia defensiva para
sobrevivir. A posición de escoita introduce as diferencias e o tempo, pregunta polas ori-
xes e os procesos, interroga o que se vive como máis natural, que de tan evidente unha
non se para a pensar, instala así unha mediación que rompe no seu núcleo o ovo vele-
noso da violencia dun saber encistado, que pecha o camiño en lugar de abrilo como fai
o coñecemento verdadeiro. 

Se escoitar  introducir unha consulta que abre o pensamento a outro coecemento,
case poderiamos dicir que a escoita ocupa o lugar que Heidegger lle dá á pregunta no
seu texto: “Preguntar é a piedade do pensar”.

As, fronte  inmediatez da violencia, mediacin na escoita;
fronte  imposibilidade de tolera-la diferencia, asinto na
outredade para escoitar; ante o horror s implicaci ns da
palabra, a palabra como o prezado tesouro dunha ferra-
menta de descubrimentos.

En concreto, a escoita definida, dende a posicin do profesional que a exerce, como iden-
tificaci n  silencio entra ado en toda significaci n, social ou persoal, é unha acción en
si mesma que subverte o establecido das relacións e os coñecementos e que, polo
tanto, é un vehículo de intervención para os cambios, pois nada tende a ser modificado
se non se experimentou primeiro que podería ser doutro xeito, isto é, que o que é, o que
nos parece dado, natural ou sen discusión, non é máis que unha das formas que pode
adopta-la realidade da relación e que existen outras. , resumindo, tanto un medio de
investigacin como un acto de intervencin e cambio en si mesmo.

Por outra parte, o proceso de autoexame que xera o dispositivo da escoita leva consigo
a ampliacin das marxes do auto e heterocoecemento, a posta en xogo e aprehensin
do instrumento de investigacin por parte do propio suxeito e, de a, un enriquecemen-
to dos seus recursos que permanece, pois en novas situacins cr ticas poder  levalo a
cabo espontaneamente. Todo isto agranda o espectro de relacins posibles e reverte
nunha maior calidade de vida e sade integral.

Apuntemos algo máis acerca da función da escoita como instrumento para os cambios.
O sistema social en que estamos inmersas e que nos xerou camiña, e os seus pasos
recordan o son da marcha uniforme dos exércitos, cara ó pensamento único, a aldea glo-
bal, a sociedade da información. Nel, as diferencias e matices respecto do establecido
actúan como ruídos e interferencias na comunicación e tenden a ser eliminados. Neste
sistema, polo tanto, priorízase o nivel funcional ou comunicativo da linguaxe. Isto dá lugar
a que: Canto máis se neutraliza unha linguaxe, achegándose á información, máis redun-
dancias se lle imputan (J. Lacan. “Función e campo da palabra”. Escritos I. Ed. S.XXI).
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A noción de redundancia procede dun conxunto de investigacións, realizadas na década
dos cincuenta, que se viron impulsadas por un problema de economía relativo ás comu-
nicacións a longa distancia -tratábase de ver cómo era posible facer que varias conver-
sacións viaxasen a través dun só fío telefónico-. Nelas compróbase que unha parte
importante do medio fonético empregado é superflua para que se realice a comunica-
ción efectivamente buscada. Dende a perspectiva da economía da información non só é
superflua senón ademais perturbadora. Iso son as redundancias.

Agora ben, o que é redundancia para a información estrictamente falando, é resonancia
no nivel expresivo da palabra, aí onde “a función da linguaxe non é informar senón evocar”
onde teñen lugar os achados e os encontros. Tratar de elimina-las resonancias é intentar
rematar co vínculo entre suxeitos e coa creación singular, porque son estes últimos ele-
mentos os que atentan contra a violencia da uniformidade que pretende impoñerse. 

Todo iso que a información non requiriría, si que é necesario para o diálogo: os peque-
nos sons que dan sinal de que o interlocutor está do outro lado escoitando, o ton que fai
presentes os afectos, acentua-las palabras alongándoas para subliñar que son espe-
cialmente significativas, as reiteracións que dan mostra dun pensamento en curso, etc. 

Como vemos, hai unha gran diferencia entre o nivel funcional e o nivel expresivo da lingua-
xe. Niveis ámbolos dous activos e necesarios en todo intercambio entre persoas. Non se
trata pois de nega-la enorme importancia do nivel funcional, pero tampouco de pretender
erradica-la expresión. Se o nivel funcional da linguaxe permite a transmisión e recepción de
significacións precisas gracias ó feito de que tanto emisor como receptor comparten un
código común, o nivel de expresión da linguaxe posibilita entrar en contacto co outro, facer
presente o desexo e a subxectividade de quen fala, construír pensamento, crear, tratar de
expresa-lo máis propio e descubrir en todo iso a forma que vai cobrando a nosa verdade
singular. Dende o nivel expresivo da linguaxe, que necesariamente  un nivel inquisitivo, que
usa da pregunta como fo que organiza o discurso, ilumnanse novas realidades. 

A escoita  poerse en xogo promove precisamente o des-
pregamento deste nivel expresivo, e con este s  feito abre a
quen estivo reducida a transitar dentro dun terreo cercado
pola violencia  existencia doutros territorios posibles,
facndoa gaar independencia e responsabilidade de si.

Se alguén pregunta: “¿Hai proxector para transparencias na aula?”. Dificilmente quedaremos
pensando en qué querería dicir, saberemos ou non a resposta, pero a pregunta non nos cau-
sará interrogantes. Agora, se outra persoa nos di que ese día “espertou cunha sensación de
melancolía doce”, evidentemente non a entenderemos, non polo menos con ese único enun-
ciado, requiriremos máis da súa palabra para poder ir perfilando qué querería dicir, a qué se
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refire e que importancia ten para ela. Non a entenderemos de entrada pero sen dúbida as
súas palabras resoarán, deixarán unha pegada evocadora. O interesante deste segundo nivel
da linguaxe, o nivel expresivo, é que tamén quen fala, e sobre todo el ou ela, verase beneficia-
do desa necesidade de seguir falando para facerse entender, porque o que non sexa eviden-
te o seu dicir leva a que no intento de precisalo, de amplialo, de exemplificalo para facerse
entender, se atopará con formas de expresión que ata ese momento non iluminara, que lle
resultan a el tan novas como a quen lle escoita, alcanzaría unha nova dimensión de si, do seu
momento ou da súa historia, e con iso trazará liñas que marcarán o seu futuro. 

Podemos xa introduci-la idea de que tecnicamente a comprensin fai xunta co nivel fun-
cional da linguaxe, a informacin e a reproduccin dos datos, mentres que a escoita se
vincula co nivel expresivo da linguaxe, emparell ndose coa resonancia, a evocacin e a
investigaci n que dan lugar  creaci n. No nivel comunicativo ou funcional da linguaxe,
asistimos a todo o que  da orde da reproduccin, no nivel expresivo da linguaxe atop -
monos co que  produccin de algo novo, diferente ou matizado, co que  creacin.

O feito de escoita-lo que as palabras non din, ou aínda non din, fixo das mulleres seres
molestos na organización social masculinizada, cousas de mulleres que sempre lle buscan
tres pés ó gato. Incorporarse á esfera pública supuxo, en moitos casos, a renuncia por
parte das mulleres a eses sentires que non teñen cabida na dinámica da obxectividade.

Rescata-lo valor de coñecemento e creación dese modo de escoitar é amplia-lo abano
de rexistros e recursos para enfrontar e defini-la vida e as relacións e, nese sentido, é
achegar a outro modelo de saúde. Aínda que tamén é certo, como sinalamos noutro
lugar, que a escoita xera incerteza e angustia ó poñer en suspenso, en tea de xuízo, tóda-
las evidencias e niso atopamos un dos soportes que fixeron das mulleres obxecto sina-
lado a perseguir.

ESCOITAR NON É COMPRENDER: A ESCOITA PRECEDE Á PALABRA:
Escoitar non  unha posicin segunda, posterior en secuencia, respecto de falar, escoi-
tar  unha posici n inicial e activa. Poderiamos dicilo as : non chegar  verdadeiramente
a falar quen non se sentiu escoitado. Ou sexa,  necesario presenta-la escoita para que
aquela persoa a quen queremos atender chegue a tratar de expresarse, de expresa-la
súa historia e a súa vivencia singulares para facerse entender sentíndose acompañada,
pasando as  da mera comunicacin ou transmisión de información, de significacións pre-
cisas, campo do xeral onde non se compromete o propio ser,  campo do di logo, terri-
torio de expresión do singular no universal da linguaxe. 

Se nos decatamos, o primeiro que require a posición de escoita é unha ruptura coa
secuencia do costume que conta co crédito da aparencia. Dende ela pártese de que pri-
meiro está a palabra e aí vén a situarse con relación a ela unha posición de escoita:
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escóitase porque alguén está a falar. Vemos que non é así, máis ben ó contrario: fálase
de verdade porque se comprobou que alguén está a escoitar. Só dende aí a palabra che-
gará a fluír para facerse entender. Non fala senón quen xa se sentiu realmente escoita-
do. Cando ante o intento dunha persoa de expresar e conta-la súa vivencia outra lle opón
a súa rápida comprensión ou lle tende a ponte de entendela perfectamente por vivi-lo
mesmo, ou por estar versada no tema, adoita suceder que quen falaba deixe de facelo
porque non foi escoitado na súa singularidade. Presenta-la posición de escoita é o pri-
meiro acto que realiza o profesional. 

Escoitar  ante todo desexar chegar a saber e para iso o punto de partida ineludible est
na identificaci n de quen escoita  silencio albergado en toda formulaci n significativa.
Transmitir en acto ese desexo de saber a partir de darlle ó silencio unha calidade sono-
ra tamén para quen fala é a principal acción de quen escoita.

Un campo de escoita preséntase interrogando o evidente e non dando nada por suposto,
partindo dunha posicin de ignorancia situada, de ignorancia que quere chegar saber e que
toma o texto de quen fala como a fonte mis valiosa. Isto é, preséntase a través de dar mos-
tra de verdadeiro desexo de saber, de verdadeira curiosidade, entendidos como atención, coi-
dado e solicitude cara ó devandito, inquirindo sobre o que se deixa pasar sen matizar por con-
sideralo evidente. As preguntas sobre o devandito, e sobre todo con relación a aquilo que
parece ir máis de seu, que podería quedar como un suposto sen necesidade de aclaración,
fan presente á persoa que fala o interese e a atención comprometida de quen a escoita, iso
faille outorgar ela mesma máis valor á súa propia palabra. 

Un exemplo, aínda que basto, quizais poida iluminar isto un pouco máis. Unha muller
relatando o seu tránsito por unha historia de parella enchida de malos tratos, nun
momento di “¿qué ía facer eu?, tiña fillos e se Vd. é nai saberá de qué lle falo”. A com-
prensión téntanos, ben porque dende a nosa historia persoal poidamos identificarnos co
que supoñemos a ese texto nos seus intersticios, enchéndoos coas nosas vivencias, ben
porque o discurso social e o coñecemento nos leve a recoñece-lo peso da maternidade
e a busca de seguridade para os fillos na prolongación das situacións coñecidas (aínda
negativas) e na dificultade para interpoñer modificacións, cambios no medio inmediato.
Xa sexa a identificación persoal, xa sexa a identificación a un saber social ou científico, a
comprensión neste caso empañaría a posibilidade de preguntar a qué se refire, de pre-
sentar que verdadeiramente a estamos a escoitar e queremos coñecer qué sente, qué
pensa, cómo é o seu mundo. ¿Que significa e significou para esa muller a súa materni-
dade?, ¿Que peso, valor e contidos ten para ela?, ¿E por qué?.

En todo traballo baseado na escoita trátase de chegar a coñecer e comprende-lo mundo
da persoa que fala, o seu universo persoal, -sendo aquí a comprensión punto de chega-
da dun proceso de investigación e non-operación automática posta en xogo simultanea-
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mente á palabra de quen fala-. Isto é, trátase de descubri-las significacións persoais que
lle dá ás cousas, ós sucesos, ós seres e relacións que tecen a trama da súa existencia.
Trátase sempre de promove-la expresión da existencia e a experiencia persoais, porque
neste intento o suxeito que fala tamén adquire un maior coñecemento de si e unha máis
importante responsabilización.

Isto alude e clarifica outra diferencia entre escoitar e comprender: a comprensión anti-
cípase a concluír sobre o sentido, e quen se beneficia diso é fundamentalmente o oínte
que pacifica calquera angustia, incomodidade ou inquietude que non comprender de
entrada xera (unha visión caricaturesca disto proporciónanola o afán diagnóstico ou eti-
quetador dalgúns que os conduce a saber, nada máis ver atravesa-la porta do despacho
a unha persoa, en qué consiste o seu problema, cómo o vive e o enfronto, unha especie
de mal entendido ollo clínico), a escoita, pola contra, atopa o sentido retroactiva, despois
que o discurso de quen fala fixo xa un importante percorrido, e o maior beneficiario é
precisamente a persoa que falando con outra realiza a aventura de descubrirse gracias
a esa compaña atenta. Sen este percorrido, facilitado pola consulta do evidente, o sabi-
do non se cuestiona, adquire a certeza da crenza, e é só a partir da súa posta en cues-
tión que a dúbida que nace respecto do que cre saberse permite a ese saber busca-lo
seu fundamento e chegar a confirmarse, agora cunha argumentación asumida, ou des-
cartarse, deixando así campo á busca de novos esclarecementos.

Todo aquilo que vea en auxilio de quen escoita para dar sentido  texto que est  a o r,
sen interrogalo, podera dicir que garda relaci n coa sa historia, as sas aprendizaxes
e a sa traxectoria vital, e que polo tanto conforma un conxunto de significacins listas
para o seu uso que poderiamos denominar prexuzos, non tanto no sentido pexorativo
do termo canto no seu sentido lato: xuízos previos. Isto é, bagaxe significativa que se pro-
xecta ante calquera realidade á que se asiste e que permite familiarizala, aprehendela
de acordo ó xa coñecido. Con iso péchase o camiño precisamente ó encontro co novo
ou diverso. Proxectar sobre unha pantalla o que coecemos, oculta tras ela o que est
a chamarnos para que o descifremos. Canto menos acto de presencia faga a curiosi-
dade, canto mellor creamos comprender a quen está a falar, tantas máis posibilidades
existen de que non a escoitaramos verdadeiramente.

Con frecuencia, traballando o texto dun caso podemos atoparnos con que os profesionais dici-
mos: “que ó que se refería” ou “o que quixo dicir era”, pois ben este tipo de afirmacións pon-
nos sobre a pista de que, por un exercicio de comprensión anticipada ou da que enche lago-
as, non se interrogou o texto, deixouse pasar precisamente o que fai á súa singularidade. Pois
en todo caso querería ou non dicir tal ou cal cousa, referiríase a isto ou ó outro, pero non che-
garemos a sabelo porque non o dixo, porque non rematou de formulalo, porque pasou rapi-
damente sobre iso, ou porque o enunciou sen desprega-lo seu sentido. Seguramente non o
chegou a dicir porque a comprendemos demasiado ben ou demasiado pronto.
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QUE É E EN QUE CONSISTE ESCOITAR: O SILENCIO CREADO E A COMPRENSIÓN:
Se antes diciamos que escoitar é identificarse ó silencio entrañado en toda significación,
iso en si mesmo evidencia que non é cuestión de comprender, que a comprensi n tec-
nicamente definida (non como a usamos en sentido xeral) oponse  escoita, pois a com-
prensión tende máis a anula-lo silencio do que xorden as preguntas -isto é, o que non se
comprende, o que non queda comprendido no que se entendeu- que a subliñalo. A com-
prensión ten boa imaxe, parece ir cargada de afabilidade e receptividade cara ás posi-
cións do outro, aínda que tamén en moitas ocasións soporta o peso da suficiencia
paciente, pero este uso común que pode facerse da palabra comprensión nada ten que
ver co que tecnicamente e en realidade ela implica, que non é nin máis nin menos que a
interposición do meu saber e os meus parámetros, valores e crenzas, como pantalla,
muro, que fai obstáculo a que chegue á fortaleza do meu interior a palabra do outro, o
outro, o que non recoñezo, pois calquera das súas manifestacións será reproducida nos
meus propios termos, axustándoa ortopédicamente e con calzador se é necesario, ás
significacións previamente dispostas que porto. 

Comprender  acudir a unha cita co que xa se sabe, usar do cdigo no que xa figuran os
significados compartidos atribudos s construcci ns da linguaxe. Escoitar  m is ben
tropezar cun encontro, un achado inesperado, estar aberto  sorpresa. E ela non tarda
en acudir. A comprensión cabalga sobre o que se asemella, a semellanza é a súa patroa
medida (a semellanza como patrón de medida traballa con opostos e contrarios e har-
mónicos e iguais), a escoita vai a lombos da diferencia (mesmo o mesmo dito é diferen-
te segundo o contexto en que se usa ou a anécdota con que se relaciona).

Se nos decatamos, atender á palabra do outro a partir do recurso á comprensión pode
rematar por ser solidario coa estructura da violencia. Non é extraño, máis ben é fre-
cuente, que os equipos ou profesionais que traballan coa problemática da violencia se
atopen a si mesmos afectados de certo contaxio e poñendo en xogo prácticas de inter-
vención solidarias coa estructura da violencia, non falo, evidentemente, de prácticas vio-
lentas propiamente ditas, pero si daquelas nas que dunha ou outra forma se reforza a
estructura da dependencia e reafírmase a ilusión de saber e comprensión. Pero diso
son conscientes tan só se poñen o seu traballo a exame e despregan todo o que se
move nese proceso de atención. Gracias a iso poden interrompe-lo círculo da violencia
que en ocasións se infiltra nocivamente no propio funcionamento do equipo entre as
súas compoñentes. Este é un dos beneficios atopados ó traballo da supervisión.

módulos paliativosPROXECTO POMBA

POMBAGALL2.  16/12/02  11:17  Página 100



módulos paliativos PROXECTO POMBA

101

POMBAGALL2.  16/12/02  11:17  Página 101



POMBAGALL2.  16/12/02  11:17  Página 102



.
Cando a ningun lle podemos conta-la nosa historia. Iso 
morte. Morte por xuzo. O xuzo de quen deba de or e entrar
sen m is no dentro da propia vida  a morte. Vivir  convivir,
dixera Ortega, e cando a convivencia  imposible porque o
que convive interpn e bota o seu xuzo sobre a persoa,
sobre aquela que nace soamente cando se comparte,  a
morte. Morre xulgado, sentenciado a illamento polo outro.
María Zambrano. “Delirio e Destino”.

Existen múltiples perspectivas dende as que pode ser abordado o tema muller e violen-
cia, en xeral orientadas a dar conta do porqué, do triste privilexio do sexo feminino en
canto a padecer violencia por parte de instancias políticas, sociais, culturais, económi-
cas, persoais e de relación. Esta diversidade de achegamentos posibles ó tema enri-
quece sen dúbida o seu coñecemento e chama á necesidade de estudios interdiscipli-
narios, nos que poder abranguer e conxuga-los distintos niveis e matices que presenta.
Pero tamén, en ocasións, produce confusións, cando inadvertidamente nos atopan con
deslizamentos dunha a outra perspectiva, que cristalizan en conclusións apresuradas
das que se desprende ás veces un exercicio ou un uso social que ten efectos nocivos
sobre as persoas. Así, dun estudio psicolóxico poden derivarse indebidamente xuízos
morais, legal, a ilusión dunha comprensión sociolóxica, etc. 

Por todo iso quixera circunscribi-lo moi limitado alcance da miña intervención. En pri-
meiro lugar sinalando que as miñas reflexións se asentan sobre o traballo conceptual
elaborado ó redor de termos violencia e muller no campo da psiconálise. E, en segundo
lugar, especificando que vou intentar falar da violencia sufrida, si, polas mulleres pero
dende unha óptica diferente: a violencia que padecen, unha por unha, aí onde precisa-
mente se manifestan elas violentando a orde das cousas establecidas ou entendidas
como naturais, para abrilo, subverténdoo, a outras posibilidades. 

Partirei dunha definición global do concepto de violencia que a describe como reacción
ante a ruptura da imaxe do mundo en que se asenta un suxeito ou unha orde dada. A crí-
tica cara ó amo dunha época (poder establecido, non só político senón discursivo, isto é, o
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pautado - implícito ou explícito- nas relacións, crenzas e valores) non é en absoluto a
mesma, nin ten os mesmos efectos que a que o pon en crise autenticamente, isto é, a que
fai cesa-lo seu poder, poñéndoo en tea de xuízo. Esta é a que produce os incontestables sal-
tos na historia e a que padece a violencia que comunmente entendemos por tal, a violen-
cia represora. 

A crítica, polo xeral, alimenta ó criticado en canto nutre a súa posibilidade de superación
e mellora, ó salienta-las súas diferencias respecto do modelo ideal ou poñer de manifesto
os rozamentos existentes no seu funcionamento. Pero o modelo, en definitiva, non varía,
ou tan só o fai en sentido de estenderse e complejizarse, partindo, de tódolos xeitos, dun
núcleo fóra de cuestión. O amo aquí recíclase e incrementa o seu poder. A reivindicación
crítica adoita adoecer así da herdanza do paradigma epistemolóxico ó que cuestiona pois,
en definitiva, trata de elevar a posición central ou rectora o que nel era marxinal. Varía,
digámoslo así, o contido e redistribúese o poder entre os elementos que xa había en xogo.
Pero a estructura como tal non varía, nin o carrusel dos seus participantes tampouco. 

A crítica verdadeira é crise que se abre ante o recoñecemento do absolutamente novo,
é a que anuncia a xa non vixencia dos patróns determinados polo modelo anterior para
abordar precisamente ese espacio novo de mundo que se perfilou e iso con tan só dei-
xar en suspenso as apoiaturas en que acostumamos repousa-la nosa perspectiva da
realidade. A crise é a que dará lugar a un salto transformador da raíz en que se asintan
as nosas relacións, dará lugar a unha nova estructuración. O discurso social aquí cam-
balea, a orde simbólica en que fomos socializados quebra e cae da súa posición de domi-
nio. Ben é certo que un novo amo, nacido deste outro alumeamento da realidade, virá
ocupa-lo seu lugar (teremos outras relacións, outras pautas e valores, outra concepción
do mundo, pero seguirá habendo pautas, valores e concepcións da realidade), pero,
entre tanto, realizouse unha experiencia: a de que a vida dun discurso social non é eter-
na nin a realidade única. Por iso poderemos abordar con menos medo o caos, a nada,
a presencia do novo.

A tese do traballo é que a muller nas súas manifestacións singulares constitúe en si
mesma unha crítica verdadeira ó poder do discurso sociocultural instaurado, pois pre-
sentifica o non contemplado ou discernido por el; contrapón outredade, non inmediata-
mente aprensible ou anulable pola semellanza normativa e homoxeneizante en que se
asenta o discurso amo e da que extrae o seu poder; cuestiona que a verdade deste sexa
unha verdade última e total. Con todo iso faise acredora da violencia do amo que se tra-
duce en desprezo e sometemento, invisibilización ou condena xenófoba, represión ou
ridiculización e, en ocasións, incorporación desnaturalizada ó seu discurso do que podía
facerlle quebrar. Se facemos un repaso histórico é rechamante a cantidade de produc-
cións teóricas e de prácticas que o discurso social e de pensamento xerou para tratar
de absorber ou nega-los impactos producidos no seu centro pola expresión feminina.
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ACERCA DA VIOLENCIA

Deteñámonos na noción de violencia. Partindo da máis simple definición, a que nos ache-
ga o diccionario, podemos soster que violencia é acción e efecto de violentar, de sacar
algo do seu estado natural; acción que se exerce contra o natural modo de proceder ou
de ser. Violencia oponse comunmente a espontaneidade e naturalidade. 

Un apotegma latino, nihil violentum durabile indica que a natureza e o hábito, que é unha
segunda natureza, acaban por triunfar, co tempo, sobre a violencia. Ou o que é o mesmo,
pero agora en palabras populares, as augas tarde ou cedo volven ó rego. Só teriamos
unha obxección que lle facer ó pensamento que se deriva destas frases: a canle á que
se retorna, o hábito que triúnfa co tempo, no intervalo, e trala violentación sufrida, ou
ben transformouse, e polo tanto non hai retorno plenamente cumprido, ou ben foi resti-
tuído o punto de partida cun esforzo de traballo de exclusión e/ou expulsión do novo
introducido pola acción violenta, o que sen dúbida deixa as súas pegadas.

VIOLENCIA PRIMIXENIA. - VIOLENCIA DA IDENTIFICACIÓN Ó SIGNIFICANTE:
Partindo deste punto teriamos que recoñecer no medio do simbólico, a linguaxe, o pri-
meiro instrumento de violencia exercida sobre o xénero humano. É a interposición da lin-
guaxe a que extrae, exilia, o ser humano da harmonía dos ciclos naturais e os compor-
tamentos a eles axeitados. A que nos bota fose do potente curso das mareas no que
algunha vez flotamos acompasadamente.

A palabra, ocupando un lugar de ferramenta de acceso ó mundo, fai caer da nosa equi-
paxe a florecente dotación de instintos que acompaña a outras especies. Non existe en
nós a representación xenética interior, a imaxe da cal, ó superpoñerse á do medio que
nos rodea, determine a posta en acto dun comportamento axeitado a fins preestableci-
dos: nutrición, reproducción, etc. 

A perda dos instintos fai aniñar en nós a ferida tremente da liberdade: a elección é un
efecto desa violencia sufrida e, na corte que a rodea, acompáñana sempre o medo ó
erro, ó desamparo e ó desexo.

Esta violencia, a violencia radical da linguaxe, é constituínte pois desta particular especie
que somos. Unha especie composta por suxeitos que falan e que, por iso, pensan, cunha
lóxica extraída da propia estructura da linguaxe. Non só falamos, senón que para acce-
der e transforma-lo mundo que nos rodea, para vivir nel e con el relacionarnos, requiri-
mos da mediación instrumental da representación simbólica. Ela é coma o compás que
orienta os nosos movementos nun universo que se fixo infinitamente máis grande, polo
feito de que o símbolo nos libera da necesidade da presencia do obxecto no noso campo
sensible para chegar a el e desentrañalo. Podemos soñar todo un mundo coa imaxina-
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ción, deleitarnos e sufrir con iso, pero tamén podemos crear fórmulas abstractas que o
resumen ás súas leis de funcionamento e que poden intervir sobre o chan da materia
tanxible, chegando a descompoñe-los seus elementos e transformalos.

Outro efecto de ser atravesados pola frecha dos signos estriba nesa loucura xenérica
que nos lanza á paixón do “ser”. Somos porque falamos, porque fomos falados e nome-
ados, porque vivimos somerxidos no medio da palabra. Cremos ser, aspiramos a ser,
afirmamos ser, negamos ser. 

O ser en que nos representamos represéntanos ante nós mesmos, pero nunca esgota a
nosa esencia, sempre, entón, fáltanos algo de ser para chegar a se-lo que é. A tarxeta de visi-
ta que estendemos cos nosos actos e palabras, cos nosos xestos, téndese en busca dun
recoñecemento. A existencia depende del. Existir para nós é recoller no territorio do outro as
pegadas da nosa presencia, precisamente porque chegamos á existencia por esa vía: alguén
nos recoñeceu, recoñeceu nos nosos movementos sentidos diversos, adscribiu ós nosos xes-
tos algunha significación e intención. En definitiva, supuxo a existencia dun suxeito aí onde qui-
zais non eramos aínda máis que palpitante carne apremada pola vida. Foi ese labor o que nos
outorgou un ser, unha identidade, dende a que partir, nunca rematada, nunca definitiva, pode
que contestada e transformada, pero, sen dúbida, trampolín orixinal no noso salto cara ó ser. 

Cando falamos de ser necesariamente falamos de falta en ser. Non hai máis ser esta-
ble que o que non se saber ser, e se o ser nos chega pola palabra, que nos identifica e
nese acto nos crea como humanos, con ela chéganos tamén o saber... o saber da nosa
falta en ser. O noso ser é sempre proxecto de ser, recordo de ser, conato de ser... por
identificarnos ó significante que nomea e representa, pero que en si non é.

A violencia radical da linguaxe exílanos dos seres que non se saben e ós que, por iso, o
ser non lles falta. Introduce en nós un abismo imposible de encher e do que flúe o des-
exo, pero tamén a dor; a investigación e a busca, ó tempo que a decepción; a necesida-
de de ir sempre máis alá e, simultaneamente, o horror a facelo. Pois na busca dese ser
que falta, que se cre ter vacila e se esvaece e, por un momento, desaparece, deixándo-
nos no desamparo e a angustia.

Desta violencia simbólica orixinais que, coma o pecado, nos expulsou do paraíso (suposto,
claro, pola idealización que comporta mira-lo natural dende a fronteira do exilio), xorden os
outros dous modos de violencia que hoxe querería abordar: a violencia represora, xenófoba,
misántropa e misóxina, a violencia conservadora, nunha palabra, que é a violencia que se deri-
va dunha férrea identificación ás significacións xa construídas e ás realidades que trae apa-
relladas. Pero tamén a esa violencia orixinal debemos outra, a violencia creadora, a violencia
simbólica, que atravesa as canles do dado, o permitido e o aceptado e gaña novos territorios
polos que pasea-la existencia. A violencia que se deriva, non como a conservadora dunha iden-
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tificación ás significacións, senón doutra identificación moi peculiar: a identificación ó silencio
nas significacións, a identificación ó abismo calado que existe en toda significación, a identifi-
cación en definitiva ó silencio existente no interior do ser e polo ser oculto. 

Como moi ben dicía o filósofo García Morente, a angustia da vida é non indiferencia ó ser
no seu dobre aspecto: existir e existir deste ou daquel modo, isto é, existencial e esen-
cial. A angustia é afán de ser, de seguir sendo, o que por outra parte leva dentro de si o
temor de non ser, de deixar de ser, o temor da nada. A angustia é pois ansiedade de ser
e temor da nada: A nada arrepa  home e entn a angustia de poder non ser  a que
o atenaza e sobre ela levntase a preocupaci n e, sobre a preocupaci n, a acci n para
ser, para seguir sendo, para existir . No fondo da existencia atopamos pois, como raíz
dela, a nada. Na vida coexisten o ser e non ser, a existencia e a nada. Pero a nada non
consiste no aniquilamiento do ser, aparécesenos como algo primario, que non se deriva
dun acto de privación do ser. O ser é o que se deriva da nada, por negación: A nada 
a orixe do non e a negacin; o non e a negacin, aplicados pola vida  nada, traen con-
sigo o ser. P. Valery dicíao poeticamente O universo  unha falla na pureza de non ser .

Non esquezamos que este ser que nace coa negación da nada debe a ela a súa liñaxe e
que, por iso, dentro das súas entrañas encerra á súa vez unha nada, á que chamamos
falta de ser, que se actualiza e bota o seu alento na cara dos suxeitos cada vez que unha
nada de sentido se filtra no seu ser instalado gracias ó sentido. Cada vez que aparece
algo que sorprende e non encaixa co esperado, esa nada de ser que nos lanzará ó ser
outra vez, fai acto de presencia e anúnciasenos a través do seu heraldo: a angustia. 

¿Quen non realizou a experiencia subxectiva de quedar privado do ser, aínda que sexa
momentaneamente, por esa nada que se torna vixente de novo por un acontecemento,
ás veces nimio?. Xa é máis difícil realizar por completo a experiencia, isto é, arribar a un
novo ser gracias a non pecha-los ollos ó sensentido que se ofrecía como unha oportuni-
dade de chegar a ser, aínda, outra cousa. Unhas palabras ditas nun momento, sen pen-
sar, e que con estrañeza oímos dos nosos propios labios, descobren a nosa vocación de
chistera de mago, o trasfondo descoñecido que nos habita e que nos aliena de nós mes-
mos. ¿Recorremos ó analxésico da equivocación e esquecemos diso, porque certamen-
te o noso ser vacila, ou afrontamos explorar ese territorio interior, afrontámo-la aventu-
ra do descubrimento?. O xesto displicente dun fillo, o seu leve afastamento ante unha
caricia, sorpréndenos, por un momento retira o chan sobre o que nos erguemos, mos-
tra unha nova dimensión, un outro nese ser tan íntimo, próximo e coñecido ata entón.
Se el se nos fai estraño tamén nós perdemos asento: ¿e agora que?, ¿quen somos se
a espontaneidade da nosa función e a súa correspondencia quedaron quebradas?

O privilexio de ser alcanzados polo novo, ten que abrirse paso a través da angustia de
deixar de ser, de quedar privados do ser anterior. En ocasións non o logramos, e é aquí
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onde o xuízo acerca do outro ou dun mesmo gaña terreo e sanciona explicando como
erro, destino ou malevolencia o que foi xa non sexa, ou que ademais sexa outra cousa
que a que cremos.

Ó aceptar que o significante representa simbolicamente o real e que do seu xogo com-
binatorio se desprende a significación, aceptamos tamén a nosa falta en ser. Aceptación
eufemística posto que o medio que nos espera antes da nosa chegada ó mundo é xa
simbólico e caemos na súa rede sen posibilidade de elección na orixe. 

Dotados da ferramenta da linguaxe, que á súa vez nos creou na nosa especificidade,
ingresamos na cultura e no seu malestar que non é outro que o resultante de ter alie-
nado o noso gozo animal a un goce simbólico que polo feito de selo xa non é total, pois
xamais se confundirán plenamente o representado (o obxecto, nós mesmos) coa súa
representación simbólica. Entre eles existe un salto sobre o abismo por moito que acur-
ten distancias. O símbolo, que é mediación por definición, impide o retorno a un mundo
de inmediatez. Ingresamos na falta en ser.

O ingreso na cultura, sexa cal sexa a forma de civilización de que se trate, trae dúas
enormes consecuencias: a perda da relación sexual inmediata, axeitada e satisfactoria,
a que podería escribirse nunha fórmula universal, e a perda do pulo da necesidade e a
súa axeitada, innata ou instintiva satisfacción, tamén universal. Como vemos, o acento
recae sobre o axeitado e universal. Iso é o que deixa de existir como razón última, pre-
cisa e nítida dos nosos actos. Procesos tan naturais como poidan selo a nutrición e o
descanso, xamais aparecen desprovistos no seu exercicio dunha manifestación de sen-
tido. É máis, a significación diversa que expresan do estado anímico, desexos, ocupa-
cións e preocupacións das persoas, ocupa un lugar tan central que desaloxa o funda-
mento orixinal da necesidade. A falta de apetito ou a voracidade, o insomnio ou a som-
nolencia excesivas, que dan mostra de algo da persoa que esixe ser interpretado, en
ocasións conducen á autodestrucción. Exemplo máximo de que o principio natural de pri-
meiro preserva-la subsistencia xa non ocupa o lugar central da nosa vida. Moitas veces
a vida é sacrificada ou arriscada a prol de obter un recoñecemento simbólico da exis-
tencia. Heroicidades e abnegacións teñen moito que agradecer a este particular modo
do ser: o ser do sentido. Agresións e masacres, tamén.

A división sexual, macho e femia, adecuada naturalmente á reproducción, nada practi-
camente ten que ver coa división simbólica dos sexos que se escribe en nocións de xéne-
ro puramente culturais. Gerda Lerner1 apunta que o xénero, evidentemente algo social-
mente construído, é a definici n cultural da conducta definida como apropiada s sexos
nunha sociedade dada, nunha poca dada. Xnero  unha serie de roles culturais.  un
disfrace, unha mscara, unha camisa de forza na que homes e mulleres bailan a sa
desigual danza. S. Freud no seu artigo O malestar na cultura 2 (1.930) sinala con toda
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claridade que o ser humano é un animal de indubidable disposición bisexual e que a mas-
culinidade e a feminidade son construccións teóricas de contido incerto.

A perda da necesidade animal cede o seu lugar á necesidade simbólica e inaugúrase así
unha lóxica, a lóxica do necesario, do que non pode non ser, a lóxica aristotélica. A rela-
ción sexual axeitada e universal, que non existe para nós, dá lugar ó amor. O amor, dirá
J. Lacan3 é o que suple á relación sexual que non existe e o que fai das relacións sexuais
(que si existen, unha por unha, e cada vez) encontros continxentes, irrepetibles, e polo
tanto diversos, por máis que se produzan co mesmo partenaire. Saber e o amor defí-
nennos como especie, contando por suposto cos pares de opostos necesarios loxica-
mente para a súa definición intrínseca, a ignorancia e o odio.

VIOLENCIA CONSERVADORA OU NARCISISTA. VIOLENCIA DA IDENTIFICACIÓN ÁS
SIGNIFICACIÓNS:
O desamparo, xerado pola perda do axeitado e inmediato, impúlsanos sen tregua cara
á súa recuperación pero, naturalmente, non podemos saír a esa busca con outros ins-
trumentos que aqueles dos que dispoñemos: a batería simbólica. Aquí fundaméntase
esa verdade que citabamos anteriormente e que di que o hábito é unha segunda natu-
reza. O costume, as normas e as leis, abrígannos e cobren suplindo a función da pelaxe
instintiva e natural perdidos. 

Desembocamos así nas formas que adopta a estructura, nos modos de pensamento e
organización do mundo que nos levan a crear, crer e definir unha realidade e rematar
por te-la certeza de que é a realidade. Desembocamos nos diversos paradigmas cultu-
rais que se constituíron ó longo das diferentes épocas e xeografías. O máis próximo a
ese gozo do vivente, do natural, do que está exiliados, o máis próximo á adecuación uni-
versal, ó paraíso perdido, lográmolo a través das significacións que construímos para
dar conta do mundo e o medio en que nos movemos.

Os recursos simbólicos postos fronte ó desamparo e que constrúen unha realidade
comprensible e manexable, chegados á súa cristalización en significacións corren o
risco de deterse. Isto, que está na orixe das produccións humanas, tamén se sitúa como
fonte do seu estancamento e das súas corrupcións, pois todo o estancado tende a
corromperse. Ó querer e conseguir recubri-lo mundo cun saber que nolo faga familiar,
útil e transitable por conductas apropiadas, ás veces, moitas veces, logramos tamén
acerna-lo campo dos sentidos ou desenvolve-la facultade de descoñecer desenvolve-lo
heteroxéneo e, o que é máis, logramos descoñecer que a última resposta, a significación
exhaustiva, a axeitada e definitiva, para a nosa especie non existe e que, precisamente,
aí radica a potencia do noso espírito para atopar respostas diversas. 

Todo paradigma - definido dende T. Kuhn4 como o complexo formado polo corpo de coñece-
mentos científicos, valores, crenzas e técnicas dunha comunidade social nun momento dado
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da súa historia; o que implica unha tradición de pensamento, un corpus cultural e unha lóxica
non explicitar-, determina e estructura o campo da experiencia que os seres humanos teñen
deles e do seu medio. Deste xeito é inviable falar da existencia de fenómenos virxes dende os
cales partir no curso dunha investigación, porque o paradigma imperante nese momento
establece os modos de ve-los feitos e, ademais, os métodos para a súa investigación. Todo
feito xorde xa recortado en certo contexto, que é precisamente o que permite delimitalo e
seleccionalo. O acceso ó novo está pois intrinsecamente obstaculizado polos propios instru-
mentos de que dispoñemos para coñecer, e non é senón podendo deixar en suspenso, por
un momento, todo ese importante legado dos nosos antepasados e a trama que nos vincula
ós nosos contemporáneos que pode producirse o acto creador que transforma a realidade.
O tempo nese momento dá un salto. O verdadeiro porvir, o que traza un fito, provén da outre-
dade que poida ser captada do presente.

Se a busca de acubillo ante o desamparo, non querer saber nada da nosa falta en ser impo-
sible de encher dunha vez e para sempre, pode chegar a cegarnos, deixándonos instalados
no confort, ás veces sufridor, do ser que xa conseguimos cimentar, entón, resulta máis tole-
rable acepta-la existencia dun erro, ou a ignorancia, ou a idea de estar nunha fase do pro-
greso do coñecemento que dista aínda do coñecemento total porque faltan por desenvolver
instrumentos de investigación axeitados ou datos de información, que aceptar que o saber
absoluto e, por ende, o definitivamente adecuado, non existe. Resulta menos perturbador
que aceptar que os parámetros que deron medidas á nosa imaxe e o noso mundo son pere-
cedoiros, ou por definición incompletos, ou, o que é aínda máis inquietante, que no seu núcleo
transportan un enigma, unha outredade que os converte en íntimos estranxeiros.

A noción de progreso sempre ten ó total por horizonte e non contempla verdadeira-
mente a posibilidade de creación, ¿Como podería excederse ó todo - e a creación sería
un exceso- que nos espera ó final do esforzo, como última parada, e que estaba tamén
na orixe do noso traxecto aínda que sen descubrir?. A idea de progreso baséase na
noción de desenvolvemento que xa dende a súa etimoloxía nos indica que existe algo que
pode chegar a despregarse en toda a súa dimensión, pero que previamente tiña exis-
tencia, a mesma que ó despregarse se fixo coñecida. 

A ilusión de progreso indefinido sostida ata hai non moito tempo no campo da ciencia
baseábase na idea de que podemos non aínda saber, pero saber espera pacientemen-
te a ser descuberto se conseguimos desenvolve-los instrumentos lóxicos e técnicos
necesarios. Hoxe en día as nocións de determinismo e reversibilidade dos procesos
naturais en que se baseaba a súa lectura fixeron auga e o azar, a inestabilidade dos pro-
cesos e o irreversible móstranse á mirada dos científicos lanzando un novo reto. A con-
templación da organización creativa da materia fíxose un oco no campo da ciencia, a tra-
vés da investigación das estructuras inestables e as bifurcacións, non sen atravesar
certa resistencia5. 
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Así, este descoñece-la falta en ser é un descoñecer defensivo, que estanca os recur-
sos e o xogo combinatorio do simbólico nas significacións a que xa se accedeu, impe-
dindo o que é a súa esencia: o deslizamento e a diversificación. Este descoñecer tan só
mostra tolerancia ante aquel outras ás que se poida arribar, se non supoñen un cues-
tionamento verdadeiro, se tan só se aparecen como novos trazos que complexizan, sen
negar, o xa dado. 

A facultade de descoñecemento, polo tanto, non é a mesma que saber que aínda non
sabemos. Radicalmente é querer descoñecer, para salva-la nosa integridade narcisista
(a idea dunha unidade enteira, acabada, e cognoscible), que o saber último axeitado e
absoluto non existe, e que existen, pola contra, posibilidades de crear saberes que dean
á luz realidades novas, eles e elas provisionais ata novo aviso, gracias precisamente a
esa falta de ser.

Nesta facultade de descoñecemento podemos facer descansa-la resistencia ó novo, a
xenofobia, o odio ó estraño, ó estranxeiro, á muller, ó diferente e que non entra na nosa
realidade xa acomodada, posto que, caso de entrar, forzaríaa a ampliarse a ser outra,
poríaa -poríanos- en perigo ó facer destilar ante nós os efluvios do diverso, que acoutan
a nosa tan querida realidade no campo do particular, restándolle as súas aspiracións
universais. Por iso é común que a imaxe que se constrúe do outro sexa a do ladrón que
sixilosamente se infiltra para privarnos do que nos é máis prezado. A defensa imponse
e, así, o outro será expulsado violentamente pola confraternización e o esforzo dos
iguais. O ser sae ó campo de batalla, a destruír ou a convencer e asimilar (pois a evan-
xelización tamén forma parte dos seus recursos bélicos) ó inimigo diferente, para que
deixe de selo ou acepte o lugar que lle corresponde .

A violencia conservadora debulla aquí o que é a súa característica fundamental: esta vio-
lencia é o resultado do descoñecemento doutros límites normas ou leis que os do pro-
pio eu, a propia imaxe do mundo. A violencia é cuestión de vida ou morte: cando a con-
tinxencia, o diverso, ameaza a continuidade interna da propia imaxe. Cando corre risco
de morre-la imaxe que se ten de si, porque ela se sostén na imaxe construída previa-
mente do mundo e o encontro co outro faina vacilar, a agresión sobre aquilo que é iden-
tificado como orixe da agresión percibida - o outro -, é considerada un acto defensivo por
quen verdadeiramente será o agresor. A violencia conservadora é sempre efecto do
solipsismo, do encerro no común por unha parte e, por outra, evidencia de que o dife-
rente se fixo presente nun afán insistente por existir.

Esta violencia conservadora é sinónimo de intolerancia cara á diferencia e de inmediatez
comprensiva. O xuízo, que a cita de María Zambrano ó principio do traballo tan ben define,
é a arma da súa furia. Xuízo sen vacilación, sen dúbida, concluínte. Xuízo cego e xordo, o
xuízo que o medo alenta e que reclama o dereito de agredir en lex tima defensa . 
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A dificultade de acepta-las diferencias sempre existentes entre o esperado e o atopado,
a oposición a admitir perdas, separacións e encontros inesperados, a dificultade en defi-
nitiva, e como diría tamén María Zambrano, de desnacer, tende a expresarse nun for-
talecemento desmedido da instancia do eu, pois esta instancia é a encargada de ase-
gura-la idea de unidade, daquilo exento de perdas. Esta instancia, encargada así mesmo
de soste-la realidade, a estar inflada e rixidizada en demasía, perde a súa capacidade
para entrar en contacto con outros e intercambiar, posto que, como ben se sabe, o
intercambio e a conexión con outros supón a posibilidade de poñer en suspenso e che-
gar a modifica-la propia realidade. De aquí extráese que a reacción violenta é sempre
unha resposta ó que en primeiro lugar foi vivido como violentación na propia carne de
quen será o agresor. 

Precisamente iso é o que sucedeu ante as manifestacións de mulleres que non corres-
pondían cos patróns de xénero adxudicados ou, o que supoñía aínda maior insolencia, se
atrevían a analizar estes patróns dende unha nova perspectiva que denunciaba a natu-
reza de hábito social dos enunciados de xénero, interesados, evidentemente, en preser-
var determinadas relacións de poder - enraizadas na división dos sexos da que deriva-
ban comportamentos axeitados para cada un deles- para os que ocupaban unha posi-
ción xerárquica máis valorada socialmente. Dende a querela feminina das mulleres do
Renacemento, pasando pola loita pola igualdade de dereitos, dende o establecemento
do estado moderno e a Ilustración, ata os nosos días, o pensamento das mulleres e a
súa análise da realidade chocou cos valores predominantes nunhas organizacións
sociais rexidas polo principio da razón falocéntrica. E isto en canto a colectivos, pero no
día a día do desenvolvemento da vida toda expresión cuestionadora ou meramente aber-
ta a dar outras respostas que as xa dadas, toda presencia de muller que esixe un sen-
tido, aínda outro sentido, mesmo para o dado como xa explicado e coñecido, que apos-
ta polo tanto a que no corazón do sentido aniña o sensentido creador, o enigmático, veri-
ficou nas súas costas o látego da violencia conservadora nas súas diferentes figuras:
dende o desprezo, á amable tolerancia das súas rarezas , ata chegar á brutalidade do
golpe que pretende, moderno leito de Procusto, estirar ou encoller e moldear o ánima
feminina ó que o xénero di que ela é, e polo tanto, ó que o agresor dela espera.

O proceso de estudio da condición feminina dende o punto de vista das mulleres, inicia-
do a partir dos anos setenta e dende diferentes disciplinas - baseado nun intento de ir
máis alá da visión nesgada con que dende antigo se analizou a realidade humana- con-
tribuíu a crear un baleiro no que antes era unha imaxe plena, a do xénero feminino. Pero
tamén corre o risco de anquilosarse nos límites establecidos polas súas propias pro-
duccións e polo paradigma cultural en que foron desenvolvidas ata o momento.

Así, por exemplo, pódese confundi-la tarefa de volver a significa-la identidade feminina coa
construcción da significación por fin adecuada, posto que agora son as propias mulleres
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as que están atarefadas na súa creación, e non a tomar como o que toda significación é:
un intento tentativo de apresar conceptualmente unha realidade que sempre excederá á
súa compresión nunha noción e que polo tanto esixirá incesantemente novas formulacións. 

Caer en negar que existe unha imposibilidade estructural no campo das significacións
que as incapacita, a deus gracias, para se-la significación definitiva é un risco do que xa
hai mostras. É a imposibilidade lóxica de chegar a esa significación definitiva e última a
que procura porvir e riqueza ás significacións múltiples, nun proceso de destrucción e
construcción permanente. Judith Butler6 deuse perfectamente conta diso e así está en
condicións de afirmar que a liberación da muller pasa pola liberación de toda identidade
fundamentalista. Calquera intento de dotar dun contido específico e universal a catego-
ría mulleres necesariamente desestima a particularidade subxectiva, e se ben é nece-
sario a nivel social que isto se produza para mellora-las condicións de vida do colectivo
feminino, con intereses propios dentro dunha orde social dada, non debería, en ningún
caso confundirse coa radiografía da estructura da identidade da muller, pois no momen-
to en que poidamos falar da muller como un universal perderiamos o que de outredade
revolucionaria e creadora comporta esa posición. Podemos tamén caer no exercicio da
violencia conservadora que ata agora nos era máis ben allea.

Quizais xa non pareza audaz dicir entón que a discriminación, e nalgúns casos persecu-
ción, de que foi obxecto o colectivo feminino, afunden as súas raíces nesta facultade de
descoñecer ou de negar. A muller, encerrada tanto coma o home nos papeis asignados
ó seu xénero, sen embargo, e precisamente porque na repartición non lle tocara tan de
preto a esixencia dos principios da razón e a producción competitiva, puido enxergar en
múltiples ocasións os puntos cegos do sistema, deu mostras de outredade e de aper-
tura e por iso se converteu nun inimigo do común, do como un, do coñecido. 

Deixándonos levar polo curso da historia e se unha viaxe no tempo fóra factible, é moi
posible que instalados nun saber que descoñece o seu límite interior, non entendesémo-
la importancia dada a determinados actos no pretérito da nosa propia organización
social. Quizais seriamos incapaces de reprimir un sorriso irónico ante as súas crenzas
e formas de intercambio, ou acabariamos por explicárnolas dende a posición de quen,
coa superioridade suposta que outorga coñece-lo desenvolvemento dos acontecemen-
tos e co analxésico da idea de progreso, o ve todo como pasos necesarios ou superfluos,
acertados ou equivocados, pero nunha liña de mellora ou adianto que chega ó seu máxi-
mo desenvolvemento, naturalmente, no presente do observador. 

Sen embargo, isto non serve de lenitivo cando recordamos cómo dende a ciencia se xus-
tificaron, e aínda se xustifican, grandes atrocidades, ou cómo se definiron outras orga-
nizacións sociais, a principal característica da cal foron a de mostrarse como radical-
mente diferentes da nosa, de salvaxes, e en nome diso forn exterminadas, ben literal-
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mente, ben reducíndoas a mostras anecdóticas de comportamentos humanos tacha-
dos de caducados ou atrasados, ou, por último, embutíndoas a duras penas e á forza na
levita do modo de vida da razón occidental. 

A intolerancia, da que a sociedade actual non pode prezarse de carecer e que persegue
sistematicamente as expresións humanas que se mostran outras que as propias, é vio-
lencia conservadora. E non estou a falar de áreas xeográficas ou países afastados de
cultura, relixións e modos de vida e política tan diferentes. Podemos simplemente volve-
la mirada á Europa central esgazada en conflictos étnicos e ó noso propio chan no que
colectivos enteiros están condenados ó silencio da marxinación, pois o que o propio dis-
curso social xera expúlsao con forza centrífuga cara ós seus bordos e manteno aí apla-
cado con débiles medidas para que non estale. Forza e astucia dirixidas contra aquel ou
aqueles, no noso caso aquelas, que simplemente por existir sendo outros, distintos, rom-
pen o espello adulador, pensamento único axeitado, da propia imaxe. Despois veremos,
aínda que sexa a grandes trazos, qué hai de particular na estructura subxectiva femini-
na que favorece a súa posición de obxectivo, explícito ou larvar, deste tipo de violencia.

A violencia conservadora é unha paixón, a paixón pola ignorancia, e manifesta a impotencia
para entender e intervir sobre un mundo que se demostra estranxeiro e descoñecido trala
súa cobertura familiar e a pesar da proximidade dos corpos. É un efecto de non querer saber
nada, de que non hai que sabelo. Esta violencia é a posta en acto do desexo de non desexar,
ou o que é o mesmo, de chegar á satisfacción sen interrogantes nin fisuras. Pero ó mostrarse
como desexo de non desexar denuncia sen querer que o desexo se esconde no seu centro,
pois desexar non desexar non deixa de ser un desexo aínda que queira acala-lo desexo
mesmo, e vólvese de brutal intolerancia cando escoita murmurado ó seu lado doutros labios
o texto negado. A posición masculina, máis identificada co edificio social construído, é quen
preferentemente exerce este tipo de violencia volta sobre a compañeira que inquieta coas
súas preguntas e sorprende coas súas manifestacións e xestos.

Isto, volvamos á guía de María Zambrano, chámase morte por xuízo. Cando a comprensión
inmediata do que se perfila na ventá da nosa existencia non acode, porque se trata de algo
descoñecido e que non responde ó trazo da nosa propia imaxe, ela mesma, que é a envoltu-
ra do noso ser e a nosa seguridade, vese ameazada e o xuízo contundente cae como unha
cortina que oculta e nega o entrevisto ou redúceo a anecdótico e superfluo.

VIOLENCIA SIMBÓLICA OU CREADORA. VIOLENCIA DA IDENTIFICACIÓN Ó SILENCIO NA
SIGNIFICACIÓN:
A violencia simbólica é unha violencia creadora, que recolle o esencial dese acto mítico e
constituínte a que deu lugar a violencia primixenia da linguaxe, ese acto de destitución do
natural para os humanos, que máis tarde derivou en institución dunha segunda natureza. A
violencia creadora é a que crea un baleiro, mellor dito rescátao, escoitando o silencio nas
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significacións xa construídas, silencio que sempre fala doutras construccións posibles, silen-
cio do que se foxe na afirmación do ser. É a que na trama do tecido que nos abriga desco-
bre ocos polos que se filtra o non atrapado aínda, o non simbolizado aínda, inclusive dentro
do xa representado, o outro. A que recolle a pregunta pola estructura da trama, pola súa
orixe e modalidade e rescata a posibilidade de tecer con outras técnicas e outros fins.

Crear é crear un baleiro, un oco, un silencio interior, que permita recibir, escoitar e ve-
lo estraño que aniña dentro do coñecido, deixar un espacio para que se manifesten os
conatos de ser, a falta en ser, o que non todo está incluído no cuberto polo ser. Un balei-
ro, unha nada, na que o ser non nos distraia de dicir, pois a falta en ser dise nas con-
sultas críticas, e comprometidas coas propias entrañas, que acerca do ser facemos. 

É esta unha violencia que desagrega os compostos, rescatando os elementos e analizan-
do as relacións que confeccionan o aparente todo integrado do costume e o establecido
(substituto cultural do naturalmente adecuado), abríndoo a novas posibilidades. A razón
poética, e seguímo-las pegadas de María Zambrano unha vez máis, expresa en palabras
de J. A. Valente7 esta disposición violenta: Quizais o supremo, o s  exercicio radical da
arte sexa un exercicio de retraccin. Crear non  un acto de poder (poder e creacin
nganse);  un acto de aceptacin ou recoecemento. Crear leva o signo da feminidade.
Non  acto de penetracin da materia, senn paixn de ser penetrada por ela. Crear 
xerar un estado de dispo ibilidade, en que a primeira cousa creada  o baleiro. Pois o
nico que o artista acaso crea  o espacio da creacin . 

Esta violencia simbólica é violencia porque ó rescata-lo valor connotativo da linguaxe,
atravesando a denotación -que sinala como o índice irto unha figura, pero que non apun-
ta a unha esencia- rompe espellos, fractura moldes, e fai emerxe-la angustia polo que
aínda é nada. Fai o nada aínda que anuncia un futuro, pero que para iso suspende as cer-
tezas do presente.

A muller é un dos obxectivos privilexiados da violencia conservadora, que aparece dirixida con-
tra ela no que é xustificado como un acto de defensa, pois ela, unha muller, nas súas mani-
festacións constitúe a presencia viva da violencia simbólica que mina as certezas. O nódulo
que fai da muller fonte de violencia simbólica reside en que ela en tanto que tal, en tanto que
muller, non existe, insiste por existir, está precisamente no espacio connotativo da linguaxe, e
non se deixa atrapar totalmente nas categorías universalizantes e uniformadoras que un
paradigma cultural -aquel en que vive e sexa cal sexa- deseñou para ela, supoñendo un cues-
tionamento que lle troca en irritación permanente a súa pretensión de saber total. 

Dicir que a muller non existe ten apoiatura ata no uso común da linguaxe. Fálase do xénero
humano ou do home como sinónimos que conteñen dentro de si a representación de tódo-
los individuos da especie, independentemente do seu sexuación. O home como xenérico uni-
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versal si existe. Non se fala, pola contra, da muller como xenérico que agrupe a ámbolos
dous sexos. O intento de traballar coas expresións da linguaxe para limpar delas a discrimi-
nación que de que van cargadas non debería deixar de ir acompañado dunha pregunta acer-
ca de por qué as expresións chegaron a toma-los rumbos que hoxe coñecemos. E non se
trata tan só dunha cuestión de poder e prevalencia, hai ademais a expresión dun silencio. 

Coma se o particular das mulleres fose un resto desprezable, no sentido decimal, mate-
mático, do termo, e, polo tanto, silenciable, que se puidese redondear ó redor dunha canti-
dade exacta, a masculina. Este resto, que fai que as contas non cadren, insiste pedindo ser
tomado en conta, entrar no cómputo, cando precisamente a súa existencia é desestima-
da para preserva-la ilusión do redondo, o enteiro, o total, para evitar desnacer. 

Noutra parte8 desenvolvín a idea de que non só a muller non existe senón que o home tam-
pouco o fai e que quizais a diferencia estribe unicamente en que el non o sabe e cre estar
plenamente representado polo xenérico, posto que este xenérico común se levantou
tomando as medidas da súa imaxe. Pero sen dúbida unha cousa é a humanidade, e as ima-
xes que dela se desprenden, na que todos e todas están comprometidos e incluídos e outra
cousa é ser home ou muller, restos ámbolos dous que exceden e sobresaen do marco deli-
neado polo común e que tampouco poden ser absorbidos por eses marcos conceptuais
secundarios que son as nocións de xénero baseadas na división en dous sexos, aínda que
precisamente fosen construídas para tratar de dar conta de diferencias ineludibles. 

A mesma construcción da noción de xénero cuestiona de entrada a existencia dunha defi-
nición natural  da identidade baseada no sexo biolóxico. Afirmar que o fundamento da iden-
tidade se despraza do sexo ó xénero cuestiona pois o corpo anatómico como resposta ou
evidencia. Non obstante o pensamento feminista non se detén nese punto e mesmo trans-
cende o pensamento de xénero, cuestionando unha vez máis: o xénero como construcción
social que aparentemente recolle as diferencias e as agrupa poñéndoas como causa dun
modo de ser diverso, ten unha aparencia enganosa, a de rexistrar e recoñece-las diferen-
cias, cando en realidade, se nos paramos a pensalo, as diferencias que sinala son de grao
e non estructurais, son diferencias marcadas dende elementos referenciais comúns: a dia-
léctica dos opostos (ex. activo /pasivo, público/ privado, etc.). De aí a necesidade de revi-
sa-las nocións de autonomía e individuación poñendo en tea de xuízo a existencia dunha
identidade feminina colectiva ou polo menos manifestando a súa constante necesidade de
deconstrucción e resignificación. A insistencia creadora non se detén.

Este exceso, este complemento, que impide cadrar é algo que as mulleres están mellor pre-
paradas para enfrontar posto que, dende a perspectiva psicoanalítica poderiamos dicir que,
no conxunto dos seres que falan, a parte muller é aquela na que a instancia do eu ten un
desenvolvemento e importancia, máis que suficiente para moverse no terreo do común,
pero que non fai obstáculo á presencia permanente do que falta, do que é, si, pero non todo. 

módulos paliativosPROXECTO POMBA

POMBAGALL2.  16/12/02  11:17  Página 116



Na figura da muller, o feito de estar marcada pola castración imaxinaria fai dela un suxei-
to con capacidade para contar coa falta no suposto todo. O que a muller ten non se ve, e
así, aínda que o coñecemento guíe dende nena achegando que a ela non lle falta nada, que
o seu corpo é simplemente outro que o do home aínda que tan completo como o del, non
deixa de escoitarse dende a percepción da imaxe en superficie que ela non ten . Este
poder afirmar que a imaxe (e toda significación detida é unha imaxe conceptual) non é
expresión dun todo por si mesma, este contar coa falta no centro de todo, como motor
constituínte, este afirmar que non hai posibilidade de circunscribir un todo senón a condi-
ción de saber que encerra en si unha falla e que é precisamente nesa falla onde está a súa
orixe, pois para cubrila e enchela constituíuse nalgún momento como todo, é un traxecto
que o lugar dado á muller socialmente facilitou que transite. Pois esa falta sostida na imaxe
deu lugar a unha serie de adscricións de funcións e caracteres sociais que determinou que
as mulleres estean en mellores condicións simbólicas de contar coa falta e confrontala, xa
sexa baixo a modalidade de ruptura dun todo ilusorio ou baixo a da singularidade. 

Esta perspectiva feminina, relativizadora e aberta ó enigmático, é a que máis irrita o outro
sexo, afeito a soste-la súa identidade precisamente na posibilidade contraria, isto é, a de
que ó todo non lle falte nada. A presencia de o muller é un recordatorio infernal e per-
manente da castración simbólica, a verdadeira, -a que está na raíz de calquera experien-
cia humana de falta, de desexo-, da que o home nada quere saber e que ocultou tralo
espello da imaxe que lle devolve un perfil imaxinariamente completo. A castración simbó-
lica á que para non entrar en maiores complexidades definiremos, sen faltar ó rigor teó-
rico, como a incompletude intrínseca de todo símbolo para confundirse e facerse un co
obxecto do que é o seu representante, ten na expresión feminina un vehículo privilexiado. 

A violencia represora non é de estrañar pois que faga acto de presencia cando a diferencia
sexual se pon en xogo. A diferencia sexual auténtica, non a derivada das imaxes que constrú-
en os xéneros que tenden a restituí-lo todo por vía da ilusión de complementariedade entre as
partes, senón a creada como posición sexual singular de cada suxeito, el e ela, en virtude do
seu particular percorrido polas relacións e a historia particulares. Esta diferencia sexual real
non ten unha común medida na que poder expresarse, non é unha diferencia de grao dentro
dunha escala común, é unha diferencia esencial. Non é algo que poida resolverse con un m is
que , un menos que ou un tanto como , é outra cousa. Tampouco é, como diciamos antes,
a diferencia entre complementarios que ó unirse conformarían un todo único. É a presencia
viva da outredade dos gozos, da radicalidade outra do outro. Segundo os recursos simbólicos
persoais de que se dispoña, ou non, este encontro co outro dará lugar a unha nova formula-
ción da realidade ou a unha quebra aterradora desta e, por conseguinte, á subsecuente res-
tauración da negación da falta en ser, o retorno á imaxe anterior á fractura.

As mulleres introducen a diferencia dos sexos como sexualidade humana, pura diferen-
cia simbólica, ó atravesa-lo xenérico home , por unha parte, e o xenérico femia , por
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outra. Toda muller é, sen dúbida, femia dunha especie, individuo dunha especie, pero ó
tempo é posición simbólica diferenciada ante o gozo que ocupa unha parte dos seres
que falan e que se define polo non todo. Non tódalas mulleres conveñen ó home nin tódo-
los homes conveñen á muller e iso porque non de femias e machos se trata. O macho
fai parella coa femia (calquera macho e calquera femia), o xenérico home fai parella co
xenérico muller como formas diferenciadas e tendentes á complementariedade dos indi-
viduos da especie e dos individuos sociais. Pero en canto a sexualidade humana se refi-
re, falamos de relación de intimidade baseada na pura diferencia, diferencia que se esta-
blece gracias á particularidade do simbólico e da singradura tamén particular que no
océano dos significantes cada suxeito fai. Goce suplementario e non complementario é
o que se pon en xogo na sexualidade humana. 

A parte dos seres que falan situada do lado do masculino, en xeral, sométese á lóxica do
todo en un dobre sentido. Todo como totalidade posible e todo como xénero común que
abrangue a todos e cada un dos individuos que forman parte dese conxunto pechado. A
outra parte dos seres falantes, a que se sitúa do lado feminino, acepta tamén o todo como
xénero común a tódolos individuos comprendidos na categoría da que se predica un atribu-
to, pero sen esquecer, iso si, que se ben responden ó predicado, nel non todo do que cada
un deles é queda reflectido, nin podería quedar reflectido exhaustivamente nunca; non toda
a súa esencia queda descrita nel. Así que, aínda aceptando unha modalidade do todo , a
posición feminina formula ademais o seu sometemento a outra lóxica que a da totalidade
como posible: a lóxica do non-todo . Que non é a lóxica do incompleto, senón a lóxica do par-
ticular e o continxente, do que só é posible de dirimir nun por un dos suxeitos. Aquí pois ato-
pámonos cun conxunto aberto que non pode ser definido en intensión senón que ha de ser
definido por extensión, apelando á sucesión unha por un dos seus elementos discretos. 

Esta posición de obxección tanto respecto do xenérico común -o universal- (ó que se ben se
somete e non nega, tampouco referenda como o parámetro esencial que define a verdade
do individuos) como respecto do absoluto ou completo, coloca os seres que se inclúen nesta
posición feminina, no lugar privilexiado de recibi-la violencia por parte daquel outros que viven
no modo de ser da indiferenciación, pois ela, unha muller, subliña a diferencia non xa como
posible senón como inescusable, sen escapatoria, como o medio sobre o que cabalga toda
relación e, polo tanto, violenta con iso toda unha realidade. A muller recibe violencia física e
moral pola violencia simbólica, existencial, que impón a súa presencia única. 

Sentindo pesar sobre si os prexuízos, que non son senón xuízos previamente instalados,
achar para as respostas dadas as súas máis recónditas e secretas preguntas, aínda pal-
pitantes, é tarefa que se ofrece ás mulleres dende a nenez. A esta tarefa chamámoslle re
significación, o que equivale a dicir non cesar e deterse nunha significación, senón persis-
tir na consulta creadora, isto é, na identificación ó silencio de que está impregnada no seu
seo toda significación. María Zambrano chámao desnacer: recorda que Píndaro di que
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somos sombras de soño e ela continúa, “Sombras do soo de Deus. A mia vida non  o
meu soo e se a soo  porque eu que a soo son soado... Ser  posible realiza-lo seu
soo? ou pola contra ¿desnacer?. Se o primeiro, afronto o xuzo, o seu xuzo; o proxecto do
meu ser queda sometido  sa xustiza e ha de pasar por ela, ante ela. Se quero s desna-
cer, podo traizoalo, podo borra-lo que el quixo que fose 9.

Neste desnacer sitúase o pensamento do fóra, como diría Foucault10: Atopmonos, de
speto, ante unha hiancia, que durante moito tempo se nos ocultara: o ser da linguaxe
non aparece por si mesmo m is que na desaparici n do suxeito (refírese ó suxeito
consciente da razón, da intencionalidade, do coñecemento, ó que chamamos suxeito
narcisista, que é puro trazado dunha imaxe perfilada por significacións, ó suxeito de ser
establecido). Para ter acceso a esa relación propón unha forma de pensamento despo-
xado dos límites desa imaxe e que máis ben se orienta a atopar, non a xustificación, o
fundamento ou a fraxilidade, do pensamento común, senón o espacio, o baleiro, sobre o
que se desprega e ó que cobre. 

Desnacer ispe as relacións co outro, o outro real e o outro interior, tamén real, que para
cada un de nós é un mesmo, do recato e a decencia das súas tranquilizadoras vestidu-
ras, do ornato da semellanza. E. Levinas di11: Se a relaci n con outro comporta algo
mis que relacins co misterio,  porque se aborda o outro na vida corrente, na que a
sa soidade e a sa alteridade radical estn xa veladas pola decencia. Un  para o outro
o que o outro  para un; non hai lugar excepcional para o suxeito. Co cese o outro por
empata, como a outro eu mesmo, como alter ego . Reciprocidade e intercambiabilida-
de son operacións baseadas na construcción dunha proposición categórica universal:
para todo x , se é x , entón cúmprese y . A posición feminina sen nega-la lóxica dos
enunciados en que se inscribe a categorización, afirma que ademais algo excede e non
queda incluído nela: que non todo en x defínese por cumprir coa función y , que x é
algo máis que esta función, e mesmo outra cousa, polo tanto os elementos son únicos
e non intercambiables.

Pero ¿de lle vén á muller o privilexio de ónde cuestiona-lo principio de identidade e a lóxi-
ca categórica?, ¿que a impulsou e permitiu construír un pensamento do fóra e desna-
cer?. Quizais outra das liñas a investigar neste sentido, e o desenvolvemento da cal exce-
de o marco deste traballo, sexa o feito de que esa función que a definise como muller, ó
longo da historia se confundiu coa maternidade. E toda muller experimenta no seu inte-
rior un resentimento cara a esa igualdade, que fai dela un ser destinado a achega-la
nutrición, o soporte e os coidados para o desenvolvemento doutros suxeitos. E non se
trata de da-las costas á maternidade que, certamente, fura o corazón da natureza femi-
nina, senón de afirmar que se ben está nela non se confunde con ela. En toda muller hai
unha partición, unha división entre a súa identidade como nai e a súa identidade, sexual,
singular de muller. Como nai é, unha vez máis, outra para si mesma. 
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Desnacer constante das mulleres ás identidades e imaxes que cobren o noso corpo e a
nosa posición social, o recurso a xerarquiza-la falta que aniña en todo ser para chegar
a ser outra cousa, e aínda outra máis, atravesa a corrente das significacións cun curso
contrario e é por iso resistido violentamente. Sen embargo, cabe pensar que posto que
o ciclo da violencia nace na constitución da propia identidade e se alimenta cos tributos
que a ela se lle prestan, de introduci-la polisemia, a diversificación de ideais, un lugar
para a dúbida, percorreriamos un amplo treito do camiño cara á unha reducción desa
violencia que nos acerna a todos e todas o futuro, o por vir.

Quixera rematar cunhas palabras de María Zambrano12 que expresan ese anhelo cotián
cara a desnacer, apuntando que o modo de vida desnacente dunha muller colle o rumbo
co que esta autora define o esencial da confesión como xénero literario. Isto é: mos-
trando o cami o en que a vida se achega  verdade, sando de si sen ser notada". Cando
a persoa sente sobre si o peso da existencia, "necesita entn que a sa propia vida se
lle revele. E para logralo executa o dobre movemento propio da confesin: a da fuxida de
si e o de buscar algo que o sostea e aclare. A confesin...parte dun desespero. O seu
suposto  como a de toda sada, unha esperanza e un desespero; o desespero  do que
se , a esperanza  de que algo que anda non se ten apareza... Confsase o cansado de
ser home, de si mesmo.  unha fuxida que  mesmo tempo quere perpetua-lo que foi,
aquilo de que se foxe. Quere expresalo para afastalo e para ser xa outra cousa, pero
quere  mesmo tempo deixalo a  realizalo... A confesin  sada de si en fuxida. E o que
sae de si faino por non acepta-lo que , a vida tal e como se lle deu, o que se atopou que
 e que non acepta. Amarga dualidade entre algo que en ns mira e decide, e outro,
outro que levando o noso nome,  sentido estrao e inimigo . 

Este desespero de si, esta fuxida de si en espera de acharse, que se verifica nun tempo
real pois cando a confesión remata a persoa é outra aínda que porte o mesmo nome,
repítese unha e outra vez nese incerto territorio fecundo para a verdade e a creación
que é unha muller, cada muller quizais. Desnacer para volver a xerarse podería non ser
un recurso exclusivo se alguén escoitase esa confesión e se sentise nela concernido.
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O coñecemento das mulleres é un coñecemento posicionado, atravesado pola súa
experiencia do corpo e polas significacións sociais que o delimitan. Como o definiría
Dores Juliano, un coñecemento posicionado é o propio dunha subcultura, dun colectivo
subalterno, descualificado e que non atopa vías de expresión dentro da orde social esta-
blecida, posto que para el unha mirada diferente é interpretada como desorde ou
corrupción posible da organización social, se identifica coa imaxe mesma da subversión
irracional. A descualificación doutras miradas ten claramente como fin afirma-la orde
establecida como o único posible.

Entendemos como cultura o conxunto de representacins simblicas que se consideran lex -
timas nun lugar e nun momento dados (D. Juliano). As mulleres, en tanto carentes de poder
non puideron xera-las súas propias propostas culturais. Integradas de forma desfavorable no
conxunto de valoracins imperante dentro de cada sistema social, as mulleres sen embargo,
comparten os mesmos marcos de referencia da cultura que as marxina. Non estn en con-
dicins de xerar unha cultura autnoma... nin poden interiorizar completamente os significa-
dos do sistema dominante porque iso implicara a sa autonegacin como seres humanos.
Ante este dilema, os sectores desvalorizados xeran as súas propias interpretacións do
mundo, que á vez continúan e cuestionan as propostas dominantes, pois polo feito de xerar-
se como mensaxes ou como conductas alternativas, subverten a presunta universalidade das
categoras conceptuais a partir das cales son definidas . A este tipo de elaboracins, cuestio-
nadoras polo feito de existir,  s que dende a dcada dos 60 son denominadas subculturas.
Estas non deben identificarse cun contrapoder... pois en realidade o que caracteriza a unha
subcultura  a sa fragmentacin e a sa carencia de obxectivos explcitos. Non obstante, as
mulleres non deixaron de xerar mensaxes, no que tiveron máis dificultade é en obte-lo reco-
ñecemento da súa lexitimidade.

Na súa busca de recoñecemento o discurso das mulleres bifurcouse. Por unha parte,
atopan as autoimaxes xeradas polas bases, que reflicten simultaneamente a súa posi-
ción subordinada e os intentos de revertela na práctica e na acción cotiá, sen entrar a
cuestiona-los modelos teóricos en que se apoia e lexitima a discriminación (o que confi-
gura unha subcultura específica de renegociación dende posicións débiles). Por outra
banda, está a reivindicación feminista filla de racionalismo ilustrado e do desenvolve-
mento industrial, o discurso da cal, ó ser consecuencia dun proceso histórico determi-
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nado, tivo un espectacular e moi rico desenvolvemento de propostas teóricas, pero ó
tempo viuse limitado dentro dun horizonte acoutado de reivindicacións.

Esta dicotomía xerou un paradoxo: as estratexias defensivas do maior número de mulle-
res durante a maior parte do tempo, con grande diversidade de prácticas e escaso nivel
de autoconciencia e, polo mesmo, de comunicación e intercambio de experiencias, non
se transformou en discurso lexítimo sobre as mulleres; mentres que a reivindicación
feminista, moito máis limitada a límites históricos e xeográficos concretos, vese a si
mesma e é recoñecida como o discurso que representa a tódalas mulleres. Entre ámba-
las dúas liñas pode medra-la desconfianza e a incomprensión. Os intentos, necesarios,
de achegamento xeraron no discurso feminista a constatación dunha relativización da
razón e unha nova proposta epistemolóxica que se apoia no suposto de que diferentes
experiencias xeran distintos coñecementos. O que comporta ter en conta quén o pro-
duciu, dende qué punto da estructura social e con qué propósitos.

“O coñecemento posicionado é o que non se pretende universal senón que recoñece
explicitamente a súa xénese nun punto da estructura social e nun tempo determina-
do. Isto implica compromiso ou responsabilidade sobre o coñecemento que se xera,
situación da investigación con respecto ós distintos sectores sociais e fracciona-
mento das análises para determina-los límites da súa pertinencia”.

Esta concepción recupera o respecto polas prácticas e coñecementos da grande maio-
ría das mulleres e pode axudarnos a abandonar posicións didactistas ou de tutela con
respecto a elas. Non se trata tanto de concienciar canto de apoia-las reivindicacións
existentes, buscalas e tratar de entendelas, xa que estas non sempre son explícitas.

Anima-la propia historia, á propia percepción do mundo, resulta moito máis difícil se aquelas
persoas con quen se traballa as desestiman. É nosa función, sobre todo traballando con mulle-
res especialmente avasaladas e maltratadas (especialmente digo, porque a estructura social
nos posiciona como xénero a todas dentro desta situación), prestar esa atención que devol-
ve interese e valor ó que a muller está afeita a non dar importancia. É a nosa función escoitar
antes que ensinar. Escoitar no seu texto os recursos cotiáns, as estratexias de supervivencia
que pon en xogo e que, precisamente por cotiás, non valora, fará xurdir en quen fala a con-
ciencia dun saber en exercicio que non cría posuír, dun saber que vincula os seus actos cunha
armazón social fronte ó que reacciona e do que ten unha interpretación, unha versión perso-
al que descoñecía ter. Só entón, téndoo xa como propio e de valor, estará cada muller en con-
dicións de cuestionalo, perfilalo, transformalo ou amplialo nos seus intercambios con outros
e outras interlocutores e interlocutoras, e ir con iso delimitando os seus obxectivos, saíndo da
inercia ou da sensación de impotencia, apropiándose dos seus desexos como motor das súas
accións e non vivíndoos como vans soños ou ilusións, sentidos mesmo como nocivos porque
se experimenta unha maior dor ou frustración no seu contraste coa realidade vivida.
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ficha complementariaPROXECTO POMBA

PROPOSTA

DE TRABALLO

• Buscar na nosa experiencia actual exemplos de relacións de autoridade e poder na escola e a familia.

• ¿Que profesoras e profesores recordas do teu paso pola escola? ¿Que tipo de relacións establecían?
¿De autoridade, de poder?

Recoñece-lo que estamos a facer para superar e previ-la violencia: pequenos xestos na
nosa vida cotiá, experiencias docentes, compartir experiencias que serviran para supera-
la violencia ou parala.

Coñece-los recursos cos que contamos na nosa comunidade para as víctimas da violencia.

Reflexionar e recoñece-las prácticas educativas nas familias e nos centros escolares que
contribúen á coeducación.

• Traballo en grupos: Expoñer situacións de conflicto entre os distintos colectivos que
forman a comunidade educativa (nais e pais, profesorado, alumnado) que se abordaran dende o poder
e dende a autoridade. Analiza-las distintas consecuencias para as relacións.



ficha complementariaPROXECTO POMBA

VIOLENCIA

DA IMAXEN

Achega e discute algunhas imaxes verbais (refráns, ditos populares, modos de dicir comúns, etc)
acerca de como son as mulleres e como os homes.

 O corpo das mulleres e o dos homes.

Os traballos das mulleres e dos homes.

O carácter das mulleres e dos homes.

O diálogo entre mulleres e entre homes.

Os valores morais das mulleres e dos homes.

A calidade máis importante das mulleres e dos homes.

O defecto máis importante das mulleres e dos homes.

O erotismo das mulleres e dos homes.

Achega e discute algunhas imaxes visuais (fotografías de prensa e revistas, anuncios publicitarios,
personaxes de series e películas, etc) acerca de como son as mulleres e como os homes.

 O corpo das mulleres e o dos homes.

Os traballos das mulleres e dos homes.

O carácter das mulleres e dos homes.

O diálogo entre mulleres e entre homes.

Os valores morais das mulleres e dos homes.

A calidade máis importante das mulleres e dos homes.

O defecto máis importante das mulleres e dos homes.

O erotismo das mulleres e dos homes.

Achega e discute algunha imaxe verbal ou visual de violencia sexual contra as mulleres e contra os homes
e analiza as súas diferencias.

Tras unha presentación do tema a cargo da coordinación que daría liñas para pensar a primeira pregunta,
traballaríase con material recollido de dicir popular ou cotián (incluídos refráns e chistes) e de distintos
medios de comunicación (revistas, prensa, breves escenas de programas televisivos, etc). Por último,
trátase de recapitula-las características que o grupo foi salientando dun xeito lúdico: en dúas cartolinas de
formato grande debúxanse unha gaiola en cada unha (unha rosa e outra azul) e no seu interior anótanse
as distintas características imaxinarias, a ser posible cunha soa palabra. A visualización final será o do
encerro de cada xénero dentro do cárcere da imaxe que lle é atribuída.

¿POR QUE DICIR QUE A IMAXE - xa sexa unha representacion

verbal ou visual- PODE EXERCER VIOLENCIA?



ficha complementariaPROXECTO POMBA

DISCRIMINACION

COTIA

A VIOLENCIA DA DISCRIMINACION COTIA

• ¿Como definirías discriminación?.

• ¿Como definirías violencia de xénero?

• ¿Están a discriminación e a violencia de xénero relacionadas entre si?. Se o están, ¿por que e como?

• Achega para o diálogo situacións cotiás, das que adoitan pasar case inadvertidas, de discriminación
contra os homes e contra as mulleres en distintos ámbitos.

o  O ámbito familiar e doméstico.
o  A comunidade escolar.
o  Os grupos de amizade.
o  As relacións eróticas.
o  O ámbito laboral.
o  O ámbito urbano.
o  As relacións sociocomunitarias.
o  A política.
o  Os medios informativos.

O traballo ó redor das tres primeiras preguntas require dunha presentación temática e conceptual
por parte da coordinación. No paso seguinte, son as participantes do grupo as que achegan as
situacións cotiás de discriminación, encargándose cada unha, ou en pequenos subgrupos, de presentar
unha situación con relación ó tema do listado que lle fose encargado pola coordinación. O listado,
evidentemente, pode ampliarse e/ou modificarse segundo a composición do grupo e os intereses e
características propios deste.



ficha complementariaPROXECTO POMBA

RESOLUCION

DE CONFLICTOS

• Sinala os motivos de conflicto que che parezan máis frecuentes e importantes entre os xéneros.

• ¿En que modo de pensar ó outro sexo e as relacións entre ámbolos dous teñen as súas raíces?

• ¿Cales dirías que son as modalidades de resolución dos conflictos que se dan entre xéneros máis
utilizadas polos varóns? ¿Por que?

• ¿Cales dirías que son as modalidades de resolución dos conflictos que se dan entre xéneros máis
utilizadas polas mulleres? ¿Por que?

• Se aflorar, afrontar, negociar e resolver son os pasos comunmente aceptados para a resolución non
violenta dos conflictos, ¿en cal deles e por que se situaría a maior dificultade para que o proceso
chegue a bo termo?, ¿incide dalgún modo a dinámica dos xéneros e os estereotipos de cada un deles
en estorba-la resolución de conflictos cando estes se dan entre homes e mulleres?

Estas son preguntas guía para a presentación do tema por parte da coordinación. O traballo en grupo
consistirá en formular un motivo de conflicto cotián e concreto entre a parella (educación dos fillos,
organización doméstica, economía familiar, etc) que sexa resolta de tres maneiras diferentes: por vía
da violencia (física e/ou psíquica), por vía da evitación (ocultación, engano, negación, etc) e por vía da
argumentación e a negociación. O grupo divídese en tres subgrupos quedando cada un encargado da
representación da escena coa súa particular resolución de acordo ás tres posibilidades expostas. Ó
finalizar discútese que favorece ou dificulta o uso de cada unha das tres vías e cál resulta máis axeitada.



ficha complementariaPROXECTO POMBA

POR QUE

A VIOLENCIA

DOMESTICA

¿Cales son os estereotipos de rol de xénero –masculino e feminino- que favorecerían o uso da violencia
contra as mulleres dentro da familia?

O feito de que con frecuencia as mulleres se avergoncen de dicir que reciben malos tratos ¿ten
algunha relación cos estereotipos que acabas de despregar? ¿cales?

Se vemos unha agresión na rúa, coma o tirón dun bolso por exemplo, estamos dispostos/ás a
denunciar ou a declarar. ¿Por que resulta moito máis difícil tomar esa determinación cando a agresión
a que asistimos é o dun home á súa parella?

¿A que nos referimos cando falamos de ámbito privado?, ¿Significa o mesmo no caso dos homes e
na das mulleres?

Reflexionar sobre se trala división en ámbito público e ámbito privado se atopan elementos que
favorezan a ocultación da violencia doméstica contra as mulleres, ou mesmo que a avalen.

As preguntas estimulan a revisión dos propios coñecementos e instigan á reflexión sobre as actitudes
-protexidas socialmente- que inducen, desculpan ou avalan o exercicio da violencia contra as mulleres
no ámbito do seu fogar; actitudes que dificultan tamén o proceso de desvelamento, saída e recuperación
das mulleres das situacións violentas vividas. Poden ser traballadas individualmente e logo posta en
común, pero é preferible para xerar unha maior participación e compromiso, restando inhibicións,
traballalas dende a técnica da chuvia de ideas.

A coordinadora formula e escribe a pregunta e cada participante vai facendo a súa achega que é
anotada debaixo, breve e sinxelamente. Ó finalizar, discútense en común as distintas ideas achegadas
e acórdase en grupo o que resulte máis relevante. Así con cada pregunta. Pode formularse como
colofón construír un panel con todo o traballado.

A realización desta proposta de traballo pode desenvolverse ó longo de varios encontros.

¿POR QUE A VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA AS MULLERES?
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PROPOSTA

DE TRABALLO

EN GRUPO

Partindo das nosas experiencias concretas dalgún conflicto vivido na familia e a comunidade escolar,
expoñe-la situación, analizar qué foi o qué pasou, por qué, cómo se abordou, se houbo violencia, tendo
como obxectivos:

1.Reflexionar sobre as relacións que establecemos nais e pais, fillas e fillos, profesorado: qué
elementos as fan enriquecedoras, os conflictos que vivimos, as súas causas e a forma de
enfrontalos, o uso da violencia.

2.Recoñece-las diferentes formas de relacionarse e enfronta-los conflictos de nenos e nenas,
rapaces e rapazas, mulleres e homes.

3.Propoñer alternativas, ¿de que outra forma podemos aborda-los conflictos?

Analizar e reflexionar sobre os cambios na identidade masculina e feminina. Facer grupos de 4 ou
5 mulleres e grupos de 4 ou 5 homes. É importante que os homes traballen nun grupo composto
soamente por eles e as mulleres noutro, dado o obxectivo desta sesión:

1.Valores nos que fomos educados e educadas, papeis, comportamentos.

2. Que demandas sociais se facía sobre as mulleres e os homes.

3. Que demandas sociais se fan na actualidade sobre as mulleres e os homes.

4. Como vemos as mulleres e os homes na actualidade.

5. Como nos gustaría ser e vivir.

OUTRO EXERCICIO ALTERNATIVO:
¿Que aspectos valoramos máis da cultura feminina? ¿E da cultura masculina?

¿A que mulleres e homes admiramos e foron os nosos modelos?

¿A que mulleres e homes admiran agora e son nosos modelos?



ficha complementariaPROXECTO POMBA

PROPOSTA

DE TRABALLO

Reflexionar sobre as diversas manifestacións de violencia contra as nenas e mulleres que observamos
na nosa vida cotiá, ben porque as sufrimos directamente ou porque as coñecemos a través da
experiencia doutras nenas e mulleres:

Podemos ter en conta estes aspectos:

1. NA FAMILIA:

• Malos tratos físicos, psíquicos, sexuais.
• Abusos sexuais.
• Sexismo: diferentes tarefas, responsabilidades e dereitos para as nenas, rapazas e mulleres.

2. NOS CENTROS EDUCATIVOS

• Agresións físicas, verbais, emocionais, sexuais ás nenas, pequenas, profesoras, nais.
• Sexismo.

3. NAS RELACIONS SOCIAIS

• Desvalorizacións, chistes, burlas, bromas sobre as mulleres.

4. NO MUNDO LABORAL

• Discriminacións.
• Diferente trato.
• Diferentes demandas.
• Acoso sexual.
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O CONTROL

DA VIDA

Todos estes factores poden dana-la autoestima, sobre todo se temos pouca confianza en nós mesmas
por razóns que normalmente impiden que actuemos coa enteireza necesaria para controla-las nosas
vidas.

¿TEÑEN AS MULLERES DIFICULTADES ESPECIFICAS PARA LEVA-LO

CONTROL DAS SUAS PROPIAS VIDAS?

FACTORES

O 40% das mulleres casadas traballan; en moitos casos, traballos axustados, temporais
e mal remunerados. poucas mulleres casadas gañan máis que os seus maridos.

Actitudes e crenzas populares acerca das mulleres.

Maternidade Discriminación no mundo laboral (soldos máis
baixos, baixa, maternidade insuficiente...)

A posición subordinada da muller na sociedade.

Poder sociolaboral Sustentado polos homes.

Discriminación sexual Moi arraigada en campo laboral.

Baixo índice de mulleres seleccionadas para altos cargos.
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PRINCIPAIS

ATRIBUTOS

TABOA DOS PRINCIPAIS ATRIBUTOS (= TRAZOS, CALIDADES)

MASCULINOS E FEMININOS:

MASCULINOS FEMININOS

AGRESIVO AFECTIVA
AMBICIOSO XOVIAL
ANALÍTICO INFANTIL
ASERTIVO COMPASIVA
COMPETITIVO     NON SE EXPRESA VULGARMENTE
DEFENDE OS SEUS PRINCIPIOS LIMA ASPEREZAS
DOMINANTE DOADA DE COMPRACER
ENÉRXICO DELICADA
TEN CALIDADES DE LÍDER AMABLE
INDIVIDUALISTA CRÉDULA
TOMA DECISIÓNS CON AMANTE DOS NENOS
FACILIDADE LEAL
VIRIL SENSIBLE ÁS NECESIDADES DOS DEMAIS
AUTOSUFICIENTE TÍMIDA
CARÁCTER FORTE TENRA
EXPRESA A SÚA OPINIÓN SIMPÁTICA
ARRÍSCASE COMPRENSIVA

CÁLIDA
COMPRACENTE

¿Son os homes máis seguros que as mulleres?

FONTE: “Medida da androxenia psicolóxica”-, en Revista de Psicoloxía Clínica e Orientativa, 1990.

¿Perpetuamos estes estereotipos coa nosa propia conducta e co xeito en como educámo-los nosos
fillos? Con frecuencia, reforzamos nos homes os trazos masculinos, e os femininos nas fillas mulleres.
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CAMBIAR

1.Crer no que estamos a facer:
• como ter fe no cambio.
• bibliografía (acerca da autoestima e similares)
• escoitar ou le-las experiencias persoais de mulleres que superaron os teus problemas.

2.Atopa-la motivación necesaria.  Hai que desexar-lo cambio e este, á súa vez, debe impoñérsenos
como unha necesidade.
     ¿É necesario tocar fondo antes de atopar unha verdadeira razón para cambiar?

¿ CAMBIAR É REALMENTE POSIBLE?

¿PODEMOS CAMBIAR SEN AXUDA?

¿EN CANTO TEMPO PODEMOS CAMBIAR?

¿CÓMO PODEMOS COMEZAR A CAMBIAR?
Sete elementos esenciais para reafirma-la propia seguridade:

• Como as sensacións que acompañan o cambio son incómodas, tendemos a esperar ata que
apareza unha crise para enfrontarnos coa necesidade de tomar unha decisión.
• Esperar unha crise é un sensentido. ¿Por que?
• As crises son tan esgotadoras que nos deixan débiles sen recursos.
• Quizais nunca chegue este punto crítico. moita xente non ten unha crise, senón que marcha
toda a vida en segunda deixando tras si unha pegada de "se eu fixese".. .
•  Os cambios de conducta son máis efectivos se suceden paso -a paso-, cando a ansiedade
pode controlarse. Un estado de ánimo desesperado, xerado pola crise, non é o máis adecuado
para acompaña-la estructuración da confianza en ti mesma.

6.Buscar apoio.  Necesitamo-lo estímulo alleo.

3.Tomar conciencia dos nosos sentimentos e da nosa conducta.
• Facendo unha análise detallada da imaxe que tes de ti mesma.
• Pedindo a opinión da xente que está ó teu arredor para saber como te ven os demais.

4.Fixarche metas riealistas.
• As persoas que non teñen confianza en si mesmas son expertas en fixarse metas que
conducen ó fracaso.

5.Prácticas.
• Chegar a ser unha persoa segura require a aprendizaxe de novas habilidades. isto lógrase
con esforzo, paso a paso.

7.Gratificación.  Senti-los beneficios de noso propio esforzo.
• Adquirimos novas habilidades con rapidez e eficiencia.

• Se somos recompensados polos nosos logros en vez de ser castigados cando nos equivocamos.

• Inseguridade Froito dos castigos (propios ou alleos).

• Debemos aprender a premiarnos a nós
mesmas: se consideras que fixeches un
esforzo, que te arriscaches Recompensa.
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AUTOESTIMA

¿COMO MELLORA-LA AUTOESTIMA?

CAMBIA O XEITO DE FALAR SOBRE TI MESMA.
* Non te desvalorices: Ex.: Son unha idiota, a culpa é toda miña.
* Comeza a premiarte.
* Fai unha lista de cousas que consideras especialmente pracenteiras. Verás que é máis
difícil do que parece.
* Comeza a darse pequenos gustos en diversas ocasións, como as seguintes:

o Cando alcanzaches unha meta.
o Cando alguén foi desagradable contigo.
o Cando recibiches malas noticias.
o Cando te sentes triste.
o Cando non te atopas ben.
o Cando fixeches algo difícil.

COIDA O TEU CORPO.
* É unha das formas máis importantes de valorarte a ti mesma.
* A saúde mental e a física están absolutamente unidas.
* As alteracións psicosomáticas aparecen cando deixo que as tensións me supere.

REVISA-LAS SEGUINTES CUESTIÓNS:
* A dieta: Elimina ou diminúe as comidas e bebidas prexudiciais e os aditivos.
* O soño: Volvémonos máis irritables e nerviosas cando estamos cansas. ¿Durmimos o
suficiente?
* O exercicio: Non fai falta que sexas unha fanática do deporte pero revisa se fas suficiente
exercicio se non o fas, proponte comezar.
* A tensión: Aprende a recoñece-los signos do teu propio corpo que indican que estas baixo
tensión. Ex.: Dor de costas, catarro, dores de cabeza, de estómago...

RESPECTA OS TEUS SENTIMENTOS
* Rara vez enganan. se te ocultas a ti mesma os teus propios sentimentos es ti quen se está
a esconder.
*  Comeza por recoñece-los teus sentimentos, polo menos verbalmente. sentirás alivio con
dicir simplemente: Estou nerviosa, estou triste...
* Reprimi-las emocións fainos gastar moita enerxía e contribúe, de xeito moi importante, a
incrementar os problemas físicos e emocionais: Xaquecas, dores de costas, trastornos
intestinais, depresión, obsesións, ansiedade...

CAMBIA O TEU ESTILO DE VIDA
* Revisa se o teu estilo de vida é o apropiado para ti fai cambios que che garantan que podes
vivir cos teus valores. procura que o traballo e pracer estean equilibrados.

COIDA A TÚA APARENCIA
* Pode tratarse de pequenos cambios, como un novo peiteado os unha maquillaxe diferente;
ou ben unha transformación radical no xeito de vestir.
¿Adoptas unha determinada aparencia co fin de agradar ós demais?



ficha complementariaPROXECTO POMBA

MULLER HOXE

DISTINTAS FORMAS DE SER MULLER HOXE

Ás mulleres adultas tocounos vivir cambios de todo tipo: de épocas de penuria pasamos a melloras
económicas e de novo a momentos de crise e paro; o ideal social de muller-nai evolucionou cara ó de
muller polifuncional con presencia en distintos ámbitos; cambiou a concepción de -«ama de casa», etc.
Neste maremágnum as mulleres configuramos diferentes camiños. A continuación sinalamos distintas
posicións respecto ós roles femininos:

- Mulleres que valoran, sobre todo, os papeis menos tradicionais da, muller.

- Mulleres que, ante todo, reivindican a súa satisfacción coas súas tarefas como
ama de casa, esposa e nai.

- Mulleres que non senten tanto que o ser «ama de casa» sexa unha identidade
senón que consideran que simplemente realizan tarefas do fogar.

- Mulleres que queren asumir de forma simultánea distintos roles e actividades.

- Mulleres que valoran o traballo fóra do fogar, realíceno ou non.

- Mulleres que, á marxe do que acontece na súa casa, apostan por comparti-las
tarefas do fogar.

- Mulleres que, aínda que traballan só ou fundamentalmente na casa, expresan
unha posición critica ante este e demandan un claro recoñecemento persoal.

CUESTIONS

Engadir outras formas de vivi-los roles femininos que coñezades.1.

Reflexionar sobre a idea de realización persoal e felicidade do ser humano.2.

En calquera caso, o importante é que cada cal dentro das súas posibilidades decida libremente
que quere facer. ¿Que cosas debería de cambiar para avanzar neste sentido?, Sinalar algúns
aspectos relacionados con cambios persoais (de nós mesmos), do ambiente próximo (cambios
no grupo familiar, no ámbito laboral, nos barrios en que vivimos ... e tamén sociais (da nosa
sociedade actual).

3.

¿Que poderiamos facer para conseguir estes cambios?4.
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O MEU C0RPO

CUESTIONS

FONTE MODIFICADA:Cadernos de educación de adultas, vol. 1, unidade 1, Ministerio
de Educación e Ciencia, Ministerio de Asuntos Sociais, Madrid,
1992)

Por fin Ana decidiu comprar un chandal. A súa amiga Elena da uns paseos longuísimos que lle sentan
moi ben e para iso, como ela di, hai que levar roupa cómoda.

Ana estívoo a dubidar, sabía que a ela tamén lle sentarían ben eses paseos, pero asustáballe face-lo
ridículo. Cría que a xente ía pensar que trataba de aparentar ser máis novo do que era.

Despois de darlle mil voltas, decidiu que lle daba igual o que pensaran os demais e que o máis importante
era a súa saúde.

Non se pode dicir que fora moi presumida nin que dedicara moito tempo a coida-lo seu corpo. Sen
embargo, ultimamente cando se mira ó espello, localiza as pegadas de todo o que viviu... e non pode
deixar de sentir certa nostalxia polo paso do tempo. Porque nesta sociedade, que só valora a beleza
do mozo, do faise moi costa arriba envellecer se non podes pararte a pensar que, a pesar de ter anos
e engurras, poden sentirte mesmo mellor que cando eras novo. No grupo de amigas falaron tamén
das dificultades engadidas que teñen as mulleres con algún tipo de minusvalía, como é o caso de Isabel,
que atopa moitos problemas á hora de desprazarse.

A decisión de compra-lo chandal significa que comezou a mirarse con outros ollos, cos seus, non cos
do qué dirán. Xa quedou coa súa amiga para iren xuntas camiñar. Falaron moito do importante que
sería vivir de forma natural e positiva os cambios que van experimentando os seus corpos. Queren
gozar e aprecia-lo valor das experiencias que encerran as súas vidas, Quieren sentirse activas,
saudables, fortes e a gusto dentro da súa pel. Queren pasalo ben.

Comenta unha idea ou unha proposta para coñecer mellor e apreciar máis noso corpo.3.

2. ¿Como se sente Ana co seu corpo?, ¿que inflúe nos seus sentimentos?,
¿en que está a cambiar?.

¿Paréceche real esta historia?.1.
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¿COMO ME VEXO?

• O meu corpo:

• Os meus coñecementos:

• Os meus desexos:

• As miñas afeccións:

• O meu temperamento:

• Os meus sentimentos:

• As miñas habilidades:

• As miñas relacións:

• A miña sexualidade:
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ASERTIVIDADE

FONTE:Colectivo Alaiz. Pamplona

2. ¿Por que credes que pasa isto?

¿Parécevos que as mulleres temos dificultades para ser asertivas?, ¿cales?1.

A ASERTIVIDADE: ¿DIFICIL NAS MULLERES?

A primeira regra da arte de amar é respectarse unha ou un mesmo. Moitas mulleres por non dicir
NON, renuncian ós seus desexos. En xeral, comprácense pouco a si mesmas e sitúanse no último
lugar na lista de necesidades. Nunca din non, sempre están dispoñibles para as demais persoas,
colócaselles entre a espada e a parede cando han de tomar decisións nas que os seus desexos se
ven enfrontados ós das persoas que lles importan. Ás veces, no aspecto familiar asumen tarefas en
lugar de esixir que se compartan por tódalas persoas, no nivel profesional aceptan máis traballo que
o contratado, na amizade fan demasiados favores... Unha amiga confesábame en relación co seu
recente romance: «angustiábame tanto pedirlle que usase o preservativo que optei por non dicir nada
e seguir adiante-».

Resúltalles difícil recoñecer que teñen dereitos, desexos e necesidades, que poden pedir a outras
persoas os seus desexos e que poden negarse ós desexos doutras persoas. -

Nos estereotipos da sociedade condénase a muller a valorar moito as relacións... e a sacrificarse por
elas, a abandona-las súas necesidades e atende-las doutras persoas.

Parte das mulleres desta idade interiorizamos algo disto dalgunha forma. Aínda que... estamos a
cambiar.

CUESTIONS
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APOIO

AFECTIVO

UN TRABALLO INVISIBLE: O APOIO AFECTIVO

CUESTIONS

FONTE MODIFICADA:Caderno de educación de adultas n.2 4, Ministerio de Asuntos
Sociais e Ministerio de Educación e Ciencia, Madrid, 1994.

«Ó mellor mañá, cando espertes, atópaste con que loce o sol e cantan os paxaros- dixo ela compadecida,
acariciando o pelo do seu fillo pequeno, víase que o comentario tallante do pai de que non ía facer bo
significara un xerro de auga fría para el. Decatábase da ilusión que lle facía aquela excursión ó Faro,
e por se non tiveran bastante co comentario cáustico do pai, asegurando que ía facer mal tempo,
agora enriba viña este home odioso a furgar máis na ferida.

Verás cómo aínda pode que amenza despexado- dixo acariciando o pelo do neno».

Virginia Woolf:
Ó faro.

«Chegou o momento de considerar tanto as nosas debilidades como a nosa fortaleza. E ó mesmo
tempo intentamos individualizarnos. Empezamos a apreciar moito a nosa capacidade de empatizar,
nutrir (... ). Chamamos empatía á nosa capacidade de identificarnos emocionalmente coa xente e de
percibi-lo que os acontecementos da súa vida significan para eles (... ). Por nutrir queremos dicir poder
coida-las necesidades físicas e emocionais dos demais. Mante-la vida».

Colectivo de Mulleres de Boston:
Os nosos corpos, as nosas vidas.

¿Que poderiamos facer para mellorar esta situación?.3.

2. ¿Facémolo máis as mulleres ou os homes?, ¿faino alguén para nós?, ¿gustaríanos que nolo fixesen
máis?. Pensade nesta frase: -«detrás de cada home hai unha gran muller». ¿Credes que tamén
hai un gran home detrás de cada muller?

¿Que vos parece que é o apoio afectivo?, ¿é un traballo invisible?, ¿valórase na nosa sociedade?,
¿necesítase?, -é útil para vivir as persoas?, ¿é positivo para o desenvolvemento da humanidade?.

1.



VIOLENCIA

DOMESTICA
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ERROS E VERDADES SOBRE A VIOLENCIA DOMESTICA

Pegar unha labazada á súa esposa non está prohibido pola lei.

Unha labazada é unha forma de maltrato.

A lei especifica que un ataque a outra persoa, incluída a súa esposa, é ilegal.

Maltratar significa golpear alguén ata que sangra ou lle fracturen os ósos.

Maltratar significa causar dano físico ou psicolóxico, independentemente de que haxa
feridas visibles ou non.

O abuso de drogas e alcohol é responsable da violencia familiar.

Moitas persoas que actúan violentamente contra os membros da súa familia nunca
toman alcohol nin usan drogas. Outros toman alcohol ou usan drogas e non son violentos.

Os homes maltratados polas mulleres constitúen un problema tan serio coma a das
mulleres maltratadas.

De tódolos adultos maltratados, o 95% son mulleres. É certo que algunhas mulleres
maltratan os seus maridos, pero na maioría dos casos as mulleres son as víctimas e
non as agresoras.

A maioría das víctimas da violencia familiar non sofren feridas serias.

O maltrato causa máis lesións ás mulleres que o total dos accidentes de tráfico,
asaltos na rúa ou violacións.

Se unha muller maltratada deixase o seu marido, estaría a salvo.

As ameazas, os acosos e as agresións xeralmente aumentan cando a muller deixa o
agresor. Este momento pode se-lo máis perigoso na súa relación.

Se se arrestase os maltratadores e se meteselle no cárcere, a violencia familiar
remataría.

O arresto e a detención do agresor non son, polo xeral, suficientes para que este deixe
de ser violento para sempre. É imprescindible someterse a un tratamento psicolóxico
(e médico nos casos precisos) especializado.



RELAXACION

PROFUNDA
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Estes exercicios vanche axudar a : descubrir ónde están os puntos de maior tensión no teu corpo e
aprender qué "sentes ó estar totalmente relaxada. É importante para relaxarxe practicalos de forma
constante e sen présa.

Lugar: Agradable e cómodo, onde non se molesten: sofá, cadeira con brazos ou cama.

Postura: Non ó bordo da cadeira ou asentos, non encolle-los ombros, nin aperta-los puños.
Estar tensa pode ser esgotador. Non malgastar enerxía adoptando unha posición
incómoda; permite que o teu corpo descanse comodamente, mesmo cando estás
a facer algo. Intenta relaxarte mentres estás a esperar nunha fila, etc.

Duracion: 20´ . Na primeira sesión coñecera-la técnica, non necesariamente chegas a relaxarte.
Non pretendas forzosamente conseguir relaxarte dende o primeiro momento.

Procedemento abreviado:

Pecha ámbolos dous puños, tensando os brazos e os antebrazos. Reláxate.

Engurra a fronte, ó mesmo tempo, move a cabeza cara a atrás tanto como poidas
e xíraa describindo un círculo completo, primeiro no sentido das agullas do reloxo e
logo en sentido contrario. Agora engurra os músculos da cara coma se quixeses
parecer unha pasa: prega o cello, pecha os ollos con forza, aperta os labios, aperta
a lingua contra o padal e encolle os ombros. Reláxate.

Separa os ombros arqueando as costas coma se foses facer unha inspiración profunda.
Mantente así. Reláxate. Agora facede unha inspiración profunda apertándo a rexión
do estómago coa man. Axustador a respiración. Reláxate.

Estende os pés e as dedas, dirixindo as puntas cara a arriba, fortemente, para tensar
así as canelas. Manteno. Reláxate. Flexiona as dedas tensados con iso as mazás da
perna, as coxas e as nádegas. Reláxate.

1.

2.

3.

4.



¿QUE E O IMSOMNIO PSICOLOXICO?

É a dificultade para concilia-lo sono producida única e exclusivamente por causas psicolóxicas como,
por exemplo, a interrupción brusca e inesperada da rutina normal de vida: o jet lag ou calquera viaxe,
un novo traballo ou empeza-lo colexio, o estrés, pelexas coa túa parella, o abuso de alcohol e outros
estupefacientes... e calquera cousa que sen causa médica aparente, produza a falta ou a interrupción
do sono.
O insomnio NON SE QUITA DE SÚPETO, teremos que esperar uns días para que o decálogo funcione
antes de empezar co pastillismo.

• Decálogo antiimsomnio psicolóxico

1.Adeus á sesta: mesmo se estás moi cansa durante o día, ¡aguanta!. A sesta,
o único que vai provocar é maior dificultade para durmir polas noites.

2.Déitate e esperta á mesma hora cada día. Rutina é a palabra clave.

3.Usa a cama só para durmir (e manter relacións sexuais, claro).

4.Non quedes horas dando voltas na cama. Se pasou máis de trinta minutos,
levántate e fai algunha outra cousa.

5.Exercicio regular cada día: un bo paseo, footing, táboas de ximnasia,
relaxación...

6.Non te deites con fame, pero tampouco chea a rebentar.

7.Evita o consumo de estupefacientes (cocaína...).

8.Bebidas con cafeína só pola mañá.

9.Perfecciona o ambiente- sono: cuarto agradable, silencio absoluto, evita-
la claridade, evita-la televisión no cuarto. Facer lectura distraída (revistas,
novela sinxela).

10.Modera o consumo de alcohol todo o que poidas.

IMSOMNIO

PSICOLOXICO

ficha complementariaPROXECTO POMBA



1. Fase de tensión.

2. Fase de agresión.

3. Fase de conciliación ou arrepentimento.

Son fases cíclicas.

Fase de tensión.

Na fase de tensión comezan os insultos e demostracións de violencia. O agresor expresa
a súa hostilidade pero non de forma externa.

Fase de agresión.

Entón, intentarás calmalo ou evitar facer aquilo que a el lle poida molestar, crendo
erroneamente, que podes controlalo. Pero a tensión seguirá aumentando, e produciranse
agresións en forma de abusos físicos, psíquicos e/ou sexuais. A descarga de agresividade
alivia a tensión do home. Pode que intentes tranquiliza-lo maltratador sendo amable e
servicial, ou tendo relacións sexuais ou, noutras ocasións, ameazar con abandonalo.

Fase de conciliación ou arrepentimento.

O maltratador arrepíntese", pide perdón e promete que non volverá a acontecer. A
muller creo e, ademais, está convencida de que ela lle pode axudar a cambialo. Sen
embargo, cada día os momentos de tensión e agresión son máis frecuentes e o agresor
arrepíntese cada vez menos.

CICLOS DA

VIOLENCIA

ficha complementariaPROXECTO POMBA

1.

2.

3.



UNHA MULLER SEGURA COMPORTASE DO SEGUINTE XEITO.

• Se non te coidas ti, ¿quen te vai coidar?.
• Os problemas son problemas e cando os tes, preocúpaste, ou sexa, tódolos días.
• Todo o mundo se equivoca e ás veces non sabes cal é a conducta boa.
• Tes pouca xente en quen confiar para poder contarlle as cousas, sobre todo os problemas.
• É difícil recoñece-los erros.
• Na nosa situación é difícil estar tranquila.
• Non cremos que sexamos mulleres seguras despois de ler isto.

UNHA MULLER SEGURA DE SI MESMA NON E:

• Unha muller é máis segura de si mesma tendo diñeiro.

¿QUE PREZO PAGAMOS POLA FALTA DE CONFIANZA?

• Incomprensión: Ninguén se pon no noso lugar.
• Rexeitamento: O noso traballo fai que os demais nos rexeiten e non nos deixen ningunha oportunidade.
• Asustadas: Á hora de buscar traballo por medo ó rexeitamento.
• Sinaladas: Porque non nos coñecen.

¿COMO MELLORA-LA AUTOESTIMA?

• Estou de acordo con todo iso, pero a diario é moi difícil poder facelo.
• Non podo facer dieta cando non teño diñeiro para comidas especiais, só para un bocadillo.
• Non podo durmir o suficiente cando penso nos problemas que teño.
• Non podo durmi-las horas normais cando teño que traballar. Tampouco podo facer exercicio.
• Vístome para gustar ós homes porque vivo diso.

SER UNHA

MULLER

SEGURA

ficha complementariaPROXECTO POMBA

COMO PODEMOS COMEZAR A CAMBIAR

CRENDO NO QUE ESTAMOS a FACER.

DESEXANDO O CAMBIO. ESTE DEBE IMPOÑERSE COMO UNHA NECESIDADE: MOTIVACIÓN.

COMPRENDÉNDONOS A NÓS MESMAS E Á NOSA PROPIA CONDUCTA: INTROSPECCIÓN.

ESTABLECENDO METAS REALISTAS E PERSOAIS.

UTILIZAR TEMPO E ENERXÍA PARA ENSAIAR NOVAS CONDUCTAS: PRÁCTICAS.

APOIO : NECESITAMOS TAMÉN O ESTÍMULO ALLEO.

SENTI-LOS BENEFICIOS DO NOSO ESFORZO: GRATIFICACIÓN.




