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VIOLENCIA E INFANCIA
CARME ADÁN 
MÓNICA PERMUY 
CARLOS MARISCAL DE GANTE 
MANUEL ARMAS 

José Manuel Oreiro
Moderador

De seguido transcríbese, con algunhas adaptacións que a linguaxe 
escrita require1, a mesa redonda que tivo lugar o 9 de maio de 2008 
na Galería Sargadelos de Santiago. Dita mesa estivo moderada por 
José Manuel Oreiro Blanco, membro do Consello de Redación de 
Cadernos de Psicoloxía. Cada intervención representa un ollar dife-
rente, onde os matices proporcionados pola adscrición profesional 
ou polo contexto de traballo enriquece a anterior.

 José Manuel Oreiro: Boa tarde. O próximo número da revista Cadernos de Psicoloxía 
do Colexio de Psicoloxía de Galicia vai adicado ao tema da vio-
lencia nas súas distintas manifestacións e contextos. Os artigos 
publicados van desde a violencia escolar, asedio no traballo até os 
modelos de intervención no trauma severo como consecuencia de 
situacións de violencia continuada. 

[1] A adaptación das interven-
cións foron feitas por Rocío Gar-
cía Calvo e Víctor M. Torrado 
Oubiña, procurando respectar 
o contido orixinal da interven-
ción, sintetizándoa cando foi 
necesario ou creando novas 
construcións gramaticais, mais 
procurando non perder a axilida-
de propia da lingua falada. 
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De xeito paralelo aos contidos da revista, quixemos organizar una 
mesa redonda onde debater e reflexionar ao redor da violencia e 
a infancia. Para iso, convidamos a persoas nas que, pola súa acti-
vidade profesional ou política, unha parte central do seu traballo 
consiste en loitar contra a violencia, previr situacións de violencia 
ou responder ante as situacións de violencia. Temos connosco a: 
§ Carme Adán, Filósofa, Secretaria Xeral de Igualdade, quen des-
envolve as políticas de xénero e de igualdade e que concretamente, 
co Colexio de Psicoloxía de Galicia, ten conveniados dous progra-
mas: Programa de apoio psicolóxico a mulleres víctimas de maltra-

to e Programa «Abramos 
o círculo» de tratamento 
psicolóxico a homes que 
exercen a violencia.
§ Mónica Permuy, Psi-
cóloga, Directora Xeral 
de Meniños, entidade de 
iniciativa social adicada á 
infancia e á adolescencia 
que desenvolve progra-
mas fundamentalmente 

en Galicia, en Asturias e en Madrid e está centrada na preservación 
do dereito dos menores a vivir nunha familia. Leva programas de 
inserción familiar, adopción especial e acollemento familiar. 
§ Carlos Mariscal de Gante, Fiscal Coordinador da Fiscalía de 
Menores do Tribunal Superior da Xustiza de Galicia. Como sa-
bemos, a lexislación española outórgalle á fiscalía competencias 
moi importantes tanto nos delictos cometidos contra os menores, 
como nos delictos cometidos polos menores. Na parte, digamos, 
de protección de menores, correspóndelle a supervisión, a coor-
dinación e inclusive a promoción de medidas de protección, e na 
parte de responsabilidade penal dos menores, correspóndelle a 
instrución dos casos e a proposta de medidas sancionadoras ou 
de tipo educativo. 
§ Manuel Armas, Psicólogo e orientador, é experto en problemas 
de conducta, traballa no Equipo de Orientación Específica da 
Consellería de Educación. Colabora cos departamentos de orien-
tación da provincia d’A Coruña no que a problemas condutuais 
se refire.
Comezamos unha primeira rolda de intervencións e logo xa pode-
des dialogar entre vós.
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 Manuel Armas: Moitas grazas. Gustaríame comezar describindo e comentando 
o panorama que ofrece o noso sistema educativo. Por unha parte, 
podemos ter a impresión inicial de que hai moita violencia escolar, 
xa que aparecen moitos casos na prensa. Deste xeito, hai violen-
cia nos centros insistindo sobre todo na violencia entre iguais, hai 
un descenso de niveis educativos (e efectivamente o 30% da po-
boación non consegue o graduado), o profesorado que está quei-
mado, que está desmotivado, rapaces que deixan a escola antes 
de tempo… Entón, a impresión inicial desta situación poderíase 
cualificar facilmente como un desastre.

 J.M.O.: E non é así? 

 M.A.: Convén botar sobre isto unha ollada global, máis ecosistémica 
para poder percibir que nos centros educativos hai moitas cousas 
que funcionan ben, experiencias realmente positivas, satisfación e 
convivencia aceptábeis, mais tamén hai necesidade de mellorar o 
traballo cooperativo, interdisciplinar e interinstitucional. Despois 
de todo, aínda que é certo que hai conflictos, deberíamos habi-
tuarnos a tomar o conflicto como unha oportunidade para intro-
ducir cambios nos sistemas, e que os sistemas se fixeran cada vez 
máis complexos e máis capaces de abordar unha sociedade cada 
vez máis multiétnica, multicultural e que require un novo perfil de 
profesor.

 J.M.O: Cales son os problemas máis frecuentes aos que vos tendes que 
enfrontar, e que estratexias se poden empregar?

 M.A.: Ben, por unha parte é relativamente frecuente o coñecido como 
síndrome do emperador, mais isto é unha cuestión máis ben cul-
tural; esta idea de que os rapaces teñen todos os dereitos e ningún 
deber, en que «todo» está permitido con tal de que «eu» consiga 
o que quero, manipulando o entorno. Atopamos no ámbito escolar 
conductas disruptivas que, como di a palabra, tratan de romper 
o proceso de ensino, interromper, insultar, provocar a expulsión, 
e hai problemáticas cunha base neuroquímica que forman unha 
especie de cadea. Moitos dos rapaces que eu vexo en Primaria con 
déficit de atención, con hiperactividade, acostumo a velos no final 
de Primaria cun diagnóstico de negativismo desafiante e na ESO 
cun transtorno disocial. Parece ser que é unha cadea evolutiva: 
son tres transtornos ou tres etapas do mesmo transtorno e que é 
necesario romper detectando canto antes o problema de hiperacti-
vidade e actuando de forma interdisciplinar para evitar que remate 
nun transtorno disocial.
Con respecto ao asedio escolar, cada vez está aumentado máis a 
sensibilidade sobre este tema, porén aínda nos centros non temos 

MANUEL ARMAS: 
DEBERÍAMOS  
HABITUARNOS  
A TOMAR O  
CONFLICTO 
COMO UNHA 
OPORTUNIDADE 
PARA INTRODU-
CIR CAMBIOS  
NOS SISTEMAS
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a capacidade nin os recursos para detectalo precozmente e actuar 
axiña. De dez posíbeis casos deste tipo, nove solicitudes chéganme 
por vías alleas ao propio centro educativo, como profesionais de 
saúde mental cos que consulta a familia. 
Até aquí temos falado de conductas «externizantes» versus «in-
ternizantes» que rompen cara dentro como as fobias ou o mu-
tismo selectivo. E logo tamén temos que considerar a violencia 
sistémica xa que o propio sistema educativo ten unha violencia 
que está configurada polas propias práticas educativas e que habi-
tualmente é invisíbel porque se entende que todo iso é o que está 
establecido nas normas de institución, mais que se pode definir 
como violencia.

 J.M.O. A que te refires co termo «violencia» neste contexto sistémico? 
 M.A. A min gústame a definición de violencia como aquilo que nos im-

pide chegar a ser o que poderíamos ser. Entón todo aquilo que 
impida ao rapaz o desenvolvemento das súas capacidades para 
chegar a ser o que podía ser, podemos entendelo como violencia. 
E hai estilos educativos autoritarios por parte dos profesores que 
non favorecen o desenvolvemento dos rapaces (por exemplo, o 
Defensor do Pobo sinala que até un 60% dos profesores do Secun-
dario recoñecen que, ás veces, insultan e incomodan aos propios 
alumnos) ou déficits de adaptación do currículo ás necesidades 
dos rapaces que xeran o mesmo efecto. Mais as cifras de profeso-
res con burnout suxiren que tampouco eles se libran das conse-
cuencias da violencia sistémica. 

 J.M.O. Que influencia pode ter aquí a obrigatoriedade do ensino até os 
16 anos? 

 M.A. Temos un 25% de rapaces de catorce ou quince anos que non queren 
seguir estudando e queren traballar, e a LOGSE e toda a estrutura 
di que até os dezaseis tes que seguir. Que fan os rapaces? Non asis-
tir, provocan ser expulsos, interrompen... Temos a experiencia de 
que se con catorce lle permitimos comezar programas de garantía 
social, de aprendizaxe en talleres... estes rapaces mudan. Comentá-
bame un psiquiatra que, na súa experiencia, os problemas aparecen 
e mantéñense mentres os rapaces están escolarizados. Non se trata 
de excluír, senón de que estruturalmente se facilite un curriculum 
diversificado desde os 14 anos que permita acadar a titulación do 
graduado. Isto pode ter relevancia para profesores e alumnos. Ago-
ra ben, tendo en conta que as reformas sistémicas só da escola non 
funcionan, deben facerse de acordo coa familia, servizos sociais, 
unha reforma que chamamos ecosistémica. É dicir, todo o proble-
ma é complexo e hai que actuar sobre os distintos sistemas que 
intentan axudar. 
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 J.M.O. Neste sentido, hai algo previsto ou algo que estea xa a execu
tarse?

 M.A. Si, créase un Observatorio de Convivencia, onde se pretende facer 
unha análise periódica da violencia, cunha coordinación interins-
titucional e accións dirixidas ao centro, cun plan de convivencia 
e coordinación dos servizos de orientación sen esquecer a forma-
ción ao profesorado. Este Observatorio de Convivencia é un ór-
gano colexiado de carácter consultivo que se crea por lei, amplíase 
cun decreto e hai un acordo interinstitucional que está xa vixente. 
A novidade do Observatorio en Galicia respecto a outras comu-
nidades é que vai ter unha estrutura en cascada; é dicir, hai un 
observatorio galego a nivel político, hai un observatorio provincial 
con carácter máis operativo, e un observatorio no centro educativo 
de carácter totalmente prático. En todos se reproduce a mesma 
estrutura intersectorial e multidisciplinar; xa que a nivel de centro 
poderá participar o traballador social ou o psiquiatra de zona.

 J.M.O. Que pode contarnos Carlos desde a súa visión como Fiscal de 
Menores?

 CARLOS MARISCAL Á Fiscalía de Menores chegan os casos máis relevantes da vio- 
 DE GANTE lencia, evidentemente: son os máis graves ou, polo menos, os que 

se denuncian e abruman na súa realidade. A min gustaríame facer 
fincapé nas causas que levan aos menores a adoptar comporta-
mentos violentos ou agresivos. Porque se non sabemos as causas, 
malamente podemos fixar pautas de actuación e facer acopio de 
medios ou de recursos para tratar de combatelas. Hai un conxun-
to de factores que se dá en maior ou menor medida en todos os 
países da Unión Europea, sociedades con alto nivel de benestar, 
mais nas que se xeran elementos de desestruturación e de falta de 
cohesión social que explican este tipo de condutas antisociais ou 
desviadas. Para previr o comportamento violento e facer fronte á 
delincuencia xuvenil as sociedades teñen que adoptar estratexias 
combinadas. É dicir, teñen que combinar medidas de prevención 
e de intervención nos diferentes aspectos das causas pero enca-
miñadas a tentar socializar e integrar a todos os menores e mo-
zos, principalmente através da familia, da comunidade, do grupo 
de iguais, da escola, da formación profesional e do mercado de 
traballo. Penso que aí está o campo de actuación. Desde a miña 
experiencia, creo que as medidas ou respostas xudiciais, de por si, 
non son suficientes se non van acompañadas das outras medidas 
de intervención. Penso que isto é fundamental. Onde estarían as 
diferentes áreas de traballo? As causas, desde o punto de vista da 
Psicoloxía Social, fan mención de modo especial a factores eco-
nómicos e socioambientais que son os que principalmente nos 
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poden interesar. Podemos sinalar algúns, eu relatarei dunha forma 
resumida oito apartados, sendo cada apartado motivo dunha área 
de traballo e de intervención. 
1º. Pertenza do menor a familias desestruturadas, inclusive as pro-
pias dificultades que hai en familias aparentemente normalizadas 
na que se producen dificultades para conciliar a vida familiar e 
laboral. 
Son situacións que de forma crecente implican casos de desaten-
ción, falta de límites e de control respecto dos fillos. Moitas veces, 
os mozos carentes de referentes familiares buscan ao abeiro do 
grupo de iguais e ingresan en «pandillas» ou grupos xuvenís ca-
racterizados habitualmente polas súas actitudes transgresoras de 
simboloxía, etc., mais que con frecuencia amosan condutas anti-
sociais que van desde vandalismo ou graffitis até condutas direc-
tamente violentas e delictivas. 
2º. A marxinación socioeconómica ou pobreza, que dificulta evi-
dentemente o adecuado proceso de socialización do menor. Esta 
marxinación creo que se produce especialmente entre os mozos 
pertencentes a colectivos inmigrantes con problemas específicos 
engadidos de falta de integración cultural e de crenzas. 
3º. O absentismo e o fracaso escolar que produce, xa na escola, 
unha estigmatización social ou etiquetado que á súa vez facilita, 
en moitos casos, o camiño cara comportamentos antisociais ou 
delicuenciais directamente. 
4º. O desemprego, tamén é moi importante en mozos, especial-
mente a partir da idade de dezaseis e dezasete anos. As maiores 
taxas de paro danse entre os mozos, orixinando moitas situacións 
de frustración e de desesperanza. Penso que habería que traballar 
moito con menores en reforma no aspecto da reinserción socio-
laboral. Eu sempre o digo porque se fai un labor moi bo dentro 
dos centros, mais cando acaban a medida prodúcese un balei- 
ro porque non ten unha saída fóra, unha saída de tipo laboral. Ha-
bería que incidir máis en empregar recursos en obradoiros ocu- 
pacionais ou obradoiros pre-laborais. 
5º. A transmisión de imaxes e actitudes violentas por parte de cer-
tos programas nalgún medio de comunicación social e tamén en 
videoxogos, destinados aos menores, que contribúen a inculcar 
neles un sistema de valores no que a violencia é un recurso acep-
tábel. Están moi de moda agora as actuacións violentas en grupo e 
con gravación mediante dispositivos móbiles para a súa posterior 
difusión. 

CARLOS MARIS-
CAL DE GANTE:  
O PROBLEMA  
QUE TEN A XU-
RISDICIÓN DE 
MENORES E QUE 
É UNHA XURIS-
DICCIÓN COMO 
TODAS AS XUDI-
CIAIS: LENTA
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6º. O consumo de drogas ou substancias tóxicas, fenómeno este 
que incide non xa no desenvolvemento psicofísico do menor, se-
nón directamente nas conductas delicuenciais como medio para 
obter recursos que lle permitan sufragar a súa adición. Por suposto 
que moitas destas substancias eliminan ademais os freos inhibito-
rios habituais. 
7º. Os transtornos de personalidade e de comportamento, normal-
mente vinculados a outros factores sociais ou ambientais, que fan 
que o mozo actúe dun modo impulsivo ou irreflexivo. 
8º. A insuficiencia ou as deficiencias no ensino na transmisión de 
valores prosociais ou cívicos. Podemos citar aquí pois, o respecto 
ás normas, a solidariedade, a tolerancia, o respecto ao diferente, o 
sentido de autocrítica, a empatía... Estes valores vense substituídos 
na sociedade de globalización por valores máis utilitaristas, como 
o individualismo, a competitividade, o consumo desmedido de 
bens que provocan as máis das veces o rexurdimento dunha certa 
eiva social, dunha certa frustración.

 J.M.O. Oito factores ben detectados e descritos mais, que estamos a 
facer para intervir neles?

 C.M.G. Este conxunto de factores requiriría unha actuación firme e de-
cidida por parte de todos os colectivos implicados, da familia, da 
sociedade en xeral, como dixen, e do sector que a min respecta. 
O problema que ten a xurisdición de menores e que é unha xuris-
dicción como todas as xudiciais: lenta. E no mundo do menor o 
tempo é ouro; seis meses na vida do menor equivale a, non sei…, 
a dez anos nun adulto. A resposta, a intervención desde o punto de 
vista educativo e desde un punto de vista sancionador ten que ser 
eficaz e rápida. Logo, tamén detecto unha falta de recursos institu-
cionais, de equipos de educadores para que as medidas de medio 
aberto se executen nun tempo razoábel. Non pode ser que unha 
sentencia cunha medida de liberdade vixiada leve 6 meses sen co-
mezar a executarse, porque o menor durante ese tempo pode estar 
a cometer outras condutas delictivas e a sensación de impunidade 
multiplícase nel.

 J.M.O. E cal é a análise da situación dunha entidade como «Meniños», 
que traballa con nenos e nenas que viven en situación de difi
cultade social?
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 MÓNICA PERMUY Creo que para falar de violencia o primeiro que temos que facer é 
acoutar o fenómeno e conceptualo; ou sexa, saber ben de que que-
remos falar cando falamos de violencia. Se non, podemos errar na 
análise e acabar falando doutra cousa diferente á violencia ou á di-
mensión que a violencia ten na sociedade e na infancia neste caso. 
En que queremos pór o foco? No individuo, na conduta, nas re-
lacións, no contexto, na familia, na sociedade? Se temos en conta 
unha perspectiva máis global e máis sistémica, falamos de violen-
cia e non de violencia con apelidos como «violencia infantil» ou 
«violencia xuvenil». Eu creo que hai violencia e así debemos falar 
dela. Porque se lle poñemos apelidos, estamos falando xa dunha 
violencia que emite un individuo determinado, e penso que é unha 
boa maneira xa de errar na análise. A infancia, a adolescencia, a xu-
ventude son, en definitiva, un reflexo da sociedade na que viven. 
E ademais a infancia é a parte máis vulnerábel, máis fráxil desa 
sociedade. Creo que se tratamos de modificar algunha conduta 
errónea, temos que pensar que non se trata de mudar só condutas, 
senón que se trata de mudar valores fundamentais que teñen unha 
traxectoria moi longa e unha dimensión social moi importante. 
Non podemos esixirlle responsabilidade a un individuo se antes 
non sementamos algo, se antes non temos depositado sobre el un 
determinado modelo, unha forma de aprendizaxe, de entender as 
cousas, e uns determinados valores, por exemplo, de respecto, de 
solidariedade... Non podemos esixir responsabilidade á infancia 
se antes nós, que somos un modelo para a infancia, non deposi-
tamos sobre eles iso. Isto quere dicir que os primeiros que temos 
que reflexionar sobre a violencia que se produce en determinados 
momentos da vida somos os adultos. Creo que o comportamento 
violento é, polo tanto, o resultado dunha conxunción de factores 
onde están implicados moitísimos sistemas e non podemos facer 
unha análise particular desde un sistema ou outro sen unha análi-
se máis global que teña en conta todos estes sistemas: educativo, 
social, familiar, xudicial..., todos os que se movan entorno á persoa 
que emite a conduta violenta.
Por outra parte, hai unha tendencia a unha certa inmoralidade, 
non?, en transmitir os comportamentos violentos, conductas es-
trañas, as máis raras... Creo que coa violencia, moitas veces, igual 
que con outros comportamentos que levan unha dose de morbo 
interesa transmitilos e repetilos polos medios de comunicación 
social. Iso fai que a violencia se banalice, que non teñamos un co-
ñecemento real da situación e, ao mesmo tempo, a sociedade re-
clame protección ou seguridade á Administración. Esa sociedade 
ou parte dela que culpa á Administración ou ás Institucións cando 
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o neno é un perigo, mais que non a culpa cando o neno está en 
perigo. E, posibelmente, o neno que é un perigo pasou antes por 
unha situación na que el estivo en perigo, e posibelmente ninguén 
se teña fixado nel e, por suposto, ninguén teña culpabilizado un 
adulto dese perigo.
Desde a miña perspectiva particular percibo toda a violencia que 
se exerce sobre os nenos e as nenas e non a violencia que exercen 
eles. E as memorias oficiais da Fiscalía do Estado, das Administra-
cións Estatal ou Autonómica ou do Valedor do Pobo veñen a con-
cluír a escasa proporción de delictos graves ocasionados por 
menores. Pola contra, vivimos nun país onde hai 19.000 menores 
aproximadamente que teñen algunha medida de protección por-
que se exerceu algún tipo de violencia sobre eles e se calcula que 
hai uns 7.000 nenos e nenas que anualmente reciben algún tipo  
de maltrato dentro do medio familiar e unhas 200 denuncias de  
desaparicións de menores ao ano.

 J.M.O. Como podemos considerar a infancia e as súas necesidades dun 
xeito máis global? 

 M.P. Realmente a sociedade non está pensada para a infancia. Agora 
todos falamos da participación da infancia mais, por exemplo, no 
deseño dun plantexamento urbanístico concreto rara vez se teñen 
en conta os nenos; cando se deseñan horarios escolares prolon-
gados artificialmente até o infinito, non estamos pensando nas 
necesidades da infancia; cando vemos os nosos horarios laborais, 
non estamos pensando nas necesidades da infancia. Pensamos os 
espacios para a infancia como compartimentos estancos e separa-
dos: o cuarto dos nenos, a ludoteca, o parque infantil. A infancia 
non participa en realidade en todo aquilo que lle afecta, porque 
non a estamos tendo en conta de forma transversal en todos os 
sistemas, en todas as políticas e decisións que se toman e que a 
eles lles afecta. Creo que ademais consideramos a infancia moitas 
veces como se fora un período da vida no que temos que depositar 
«todo» porque «todo», o bo, o importante, vai vir despois. De 
feito na nosa linguaxe parece que todo o importante vén despois 
cando un sexa adulto («ti agora non o entendes, tés que esperar a 
ser maior»). En realidade, é completamente ao revés. A infancia 
é un período fundamental onde acontece todo o importante para 
desenvolver despois a vida. Creo que os nenos e nenas deben ser 
vistos nos seus contextos familiares, de grupos de iguais, sociais, 
comunitarios, se ademais queremos ter unha visión positiva deles 
e non unha visión só de aspectos problemáticos, negativos, de san-
cións, de incumprimentos. 
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Cando falamos de contextos e de sistemas, hai dous sistemas prin-
cipais entorno á infancia, que son os primeiros contextos de so-
cialización: a familia e a escola. E penso, como non, que debemos 
facer unha reflexión profunda do sistema educativo. Creo que o 
sistema educativo non se pode construír pensando en que vamos 
educar persoas que queren ser educadas. Por que non plantexar un 
sistema no que garantir a educación dunha forma integradora para 
todos, especialmente para aqueles que non queren ser instruídos 
e educados? Facer o primeiro é doado e o segundo moi difícil. Se 
tomamos as decisións baseándonos nestes plantexamentes non 
cambiaríamos só os curriculums senón até a suposta inamovilida-
de dos pupitres. Se o facemos garantiríamos a flexibilidade nece-
saria no sistema para que este integre en vez de que expulse, acolla 
en vez de que segregue e que sexa aquilo que permita a diversidade 
e non uniformice. 

Creo que estas son unhas cuestións fundamentais que nos deben 
servir para reflexionar. Unha perspectiva máis sistémica, máis glo-
bal permite mellorar as nosas posibilidades de tomar decisións e 
atopar solucións axeitadas. O custo individual ou social de non 
facelo pode ser alto. Iso require que teñamos sempre actuacións 
coordinadas e que haxa espazos onde se poida garantir cousas 
coma a que Manolo Armas explicou antes cando falaba do obser-
vatorio da convivencia. Ou sexa, debe haber órganos que permitan 
que se integren elementos doutros sistemas: educativo, familiar, 
comunitario, xudicial, sanitario... As solucións aos problemas sem-
pre se encontran non centrándonos nos síntomas, senón en todas 
aquelas teclas que podemos manexar e que están ás veces bastante 
máis lonxe do que nos imaxinamos desa persoa que emite ese sinal 
en concreto, que neste caso sería a violencia.

 J.M.O. Carme Adán, que se está a facer no tocante a este tema desde a 
Administración?
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 CARME ADÁN Pola miña parte vou facer un pequeno apuntamento referido á 
violencia de xénero. A verdade é que sempre temos encima da 
mesa este debate sobre as causas da violencia. A min gústame es-
pecialmente a afirmación dun autor da escola de Francia, Walter 
Benjamin, que reflexionaba sobre a Europa despois da II Guerra 
Mundial e dicía algo así como: «todo documento de cultura é un 
documento de barbarie». Ter esta perspectiva implica partir de 
que a violencia é unha expresión cultural que está conformada 
de diferentes xeitos segundo os momentos históricos nos cales 
se desenvolve o ser humano. Polo tanto, os valores culturais que 
impregnan unha determinada cultura, unha determinada época 
fan destacar unha determinada forma de violencia.

Temos pendente aínda as análises, a reflexión e, sobre todo, a in-
vestigación sobre as repercusións nos fillos e fillas das mulleres que 
están a sofrer violencia de xénero. Estou falando dos efectos da 
violencia vivida e sentida polo neno cando se exerce no fogar por 
un proxenitor sobre o outro, aínda que non sexa exercida directa-
mente sobre o neno. Por parte da Administración, o programa de 
atención psicolóxica a víctimas de violencia de xénero conveniado 
co COPG ampliouse no 2005 para que os nenos e nenas, así como 
as persoas dependentes da víctima, tamén puideran ser atendidas 
polo programa. Así, no 2007, por exemplo, foron atendidos con 
cargo a este programa 69 fillos e fillas das mulleres que sofren vio-
lencia de xénero. Ademais, na convocatoria anual que temos para 
fomentar estudos, unha das liñas prioritarias é a violencia de xéne-
ro, polo que esperamos que cada vez máis grupos de investigación 
analicen os efectos desta violencia nos fillos e fillas.

Este é un aspecto que me parece importante porque os nenos e ne-
nas que van dar o paso á pre-adolescencia seguen mantendo unha 
concepción das relacións de parella fundamentalmente baseadas 
na dominación. Hoxe falábamos no parlamento, na comisión 
de mocidade, sobre o feito de que a pesar a ir acadando maiores 
cotas de igualdade, aínda os mozos e as mozas non viven a súa 
identidade en igualdade, nin se constrúen psicoloxicamente do 
mesmo xeito. Para a mocidade resulta difícil recoñecer situacións 
de violencia. Enténdese que o control das amizades, por exemplo 
por parte do mozo, é parte do amor e do namoramento; non o 
entenden como unha situación de control. Achegarnos á adoles-
cencia para modificar as súas relacións de afectividade representa 
todo un reto. Coincido cos meus compañeiros de mesa en que a 
escola representa un instrumento determinante neste tema debi-
do á posibilidade de introducir diferentes valores nos currículos. 
Mais tampouco carguemos as tintas porque hoxe a capacidade de 

CARME ADÁN: 
ENTÉNDESE QUE 
O CONTROL DAS 
AMIZADES, POR 
EXEMPLO POR  
PARTE DO MOZO,  
É PARTE DO  
AMOR E DO  
NAMORAMENTO; 
NON O ENTEN-
DEN COMO UNHA 
SITUACIÓN DE  
CONTROL
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socialización dos medios de comunicación, da tecnoloxía, dos xo-
gos... é tremenda!, e realmente son os que menos introducimos 
no debate. No tema de violencia de xénero, pois, detectamos en 
moitas ocasións a dificultade que temos para poder trasladar aos 
medios de comunicación un tratamento axeitado do que é a vio-
lencia de xénero. E iso con respecto á infancia ten una relevancia 
moitísimo maior. 
Ben, soamente unha cuestión máis. Eu creo que é tempo tamén de 
comezar a falar respecto á infancia dos bos tratos. Porque si que 
se fala da infancia cando xurde un problema e a infancia non pode 
ser invisíbel para todo o demais. O plan de infancia e adolescencia 
actualmente vixente nace coa idea de potenciar o bo trato, de an-
ticipar, de traballar na prevención, de ofrecer unha imaxe diferente 
da infancia.

 J.M.O: Dende a vosa experiencia, considerades que estamos acertan
do..., que estamos combatendo de maneira eficaz a violencia? 
Estamos acertando mais non somos capaces de transmitilo á 
poboación ou, polo contrario, estamos incluso desmoralizan
do?, é posíbel?, que opinades disto? 

 M.A.: Penso que sería moi importante insistir na prevención. É impor-
tante abordar os problemas, mais desde o plan educativo..., faise 
necesario ampliar o currículo, facelo máis complexo, educar aos 
rapaces en valores, transmitir este valor da convivencia como un 
valor proactivo. A nivel escolar eu creo que os avances poden vir 
por aí. 
A min gústame entrar na aula para observar o problema no seu 
contexto natural, porque se fas caso do rapaz..., se falas con el a 
conclusión sempre é a mesma: o rapaz é encantador e os profeso-
res deben ser uns inútiles para crearlle un problema a el. Mais se 
voltas co rapaz para a aula e ves o barullo que monta alí..., entón 
percibes o complicado que é dar resposta a iso, non? Porén, sem-
pre observo rapaces de Educación Infantil, de 3 e 4 anos, exem-
plares, levantando a man..., sentados en corro..., participando...; e 
entras na aula de 2º de Secundaria e aquilo é tremendo: o profe-
sor non consegue dar a clase, tíranlle cousas, chámanse entre eles 
«subnormal» e outras lindezas. Mais, que fixemos na escola para 
transformar cidadáns exemplares de 4 anos en energúmenos de 
14 que parecen salvaxes? En Educación Infantil ensínanse valores, 
normas, pautas...; e a partir de Primaria considérase que só hai 
que ensinar a escribir, a ler e matemáticas. Levamos discutindo 
estupidamente sobre a educación para a cidadanía, para poñela 
en dous cursos, catro; debíanse de poñer desde o 1º até o 8º e in-
cluíla ao mesmo tempo como un tema transversal de xeito que 
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todos participen. Na escola os temas de tipo formativo que afec-
tan ás emocións, ás relacións, ás habilidades sociais para resolver 
un problema, para falar e comunicarse... están case ausentes e, no 
entanto, son imprescindíbeis para manexarse na vida. Creo que o 
currículo debe ser complexo, que abarque toda a vida educativa e 
non limitarse a cuestións de tipo instruccional. 

 C.A.: Non teño moi claro que a solución ao problema sexa exactamente 
esa introdución dentro do currículo. Cando soamente tíñamos cu-
rrículos instructores, de instrucción ríxida, non había problemas 
nas aulas porque había un modelo autoritario. Sei que o tema é 
absolutamente complexo, mais o certo é que eliminamos un mo-
delo autoritario co que non estamos de acordo e non conseguimos 
introducir o modelo de autoridade. Os nenos de 4 anos non teñen 
problemas en recoñecer a autoridade. Creo máis efectivo cando se 
transmiten os valores nunha aula de matemáticas ou de filosofía 
que cando fas un aula de valores, nas que eu non creo sinceramen-
te. Eu creo que non hai que explicar ao alumnado que é a igualdade 
senón exercer realmente a igualdade con todos eles e en cada unha 
das materias e que o vexan en todos e en cada un dos momentos 
curriculares, non?. 
Polo tanto, a cuestión fundamental é «como» se transmiten os va-
lores. Porque os valores non se transmiten estando reflexionando 
sobre eles e facendo un catálogo desde a antigüidade até agora: «a 
definición de solidariedade é esta, esta e esta...»; senón exercén-
doa. E aí podemos citar a un clásico como Aristóteles: «a virtude 
exércese, non se aprende». Como podemos non falar de conviven-
cia senón axudándolles a interiorizar eses valores de tal xeito que 
non insulten a un xitano? Precisamos materias sobre valores ou 
precisamos a transversalidade que propuxo a LOGSE?

 M.A.: Eu estou de acordo en que é unha aprendizaxe máis do que 
unha ensinanza. Efectivamente os valores practícanse, non se  
aprenden...

 M.P.: É que eu penso que cando falamos de facer un currículo máis 
humano e de falar de valores non quere dicir que fagamos unha 
aprendizaxe teórica deles. Quere dicir que é unha forma de facer o 
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ensino, de maneira que através do ensino se vaian transmitindo va-
lores. Non de convertelos a eles nos protagonistas do ensinano. 
O modelo de ensino autoritario e puramente instructivo mudou, 
mais non esquezamos que tamén se produciron mudanzas im-
portantes noutros sistemas como o familiar, o político e o socio-
laboral. Quizais non somos quen de facer unha análise rigorosa 
disto, que permita ter en conta todos estes elementos e ponderalos 
axeitadamente.

 M.A.: Eu creo que hai tamén unha metodoloxía, digamos específica, de 
transmitir valores. Nos plans de prevención, por exemplo, fálase  
de cousas moi sinxelas. Vou citar tres que non se poñen en prácti- 
ca e son elementais: 
1ª. Con respecto ás tutorías, o plan establece que o profesor –tu-
tor– dedique unha hora para falar cos rapaces e escoitalos. En Edu-
cación Infantil si se fai e todos levantan a man. En Secundaria, o 
profesor que se atreve a facelo (porque se deixou de facer), ten que 
soportar unha hora insoportábel en que todos berran, interróm-
pense entre eles, «fulanito insúltanos»... Un descontrol que indica 
que aí levas anos sen falar e que os rapaces levan anos calados e 
como algún atrevido lle permita facer unha excepción... 
2ª. Os plans de prevención din que en Primaria e Secundaria hai 
que consensuar as normas de aula cos rapaces...Unha de cada mil 
aulas ten un papel escrito polos rapaces onde se recolle isto; ao res-
to..., crávanlle alí o regulamento de réxime interior con 30 páxinas 
insoportábeis e, moitas veces, cunha redación provocadora.
3ª. Díaz Aguado, e todos os plans a nivel nacional falan que hai que 
cambiar a metodoloxía pola violencia que xera o propio sistema de 
traballo individual, competitivo e de rivalidade. Isto de axudarnos 
mutuamente e compartir a nota con un compañeiro é bastante 
excepcional. Son contadísimas as aulas que permiten unha dispo-
sición das mesas diferente á clásica de «en fila e cara adiante» e 
teñen, por exemplo, as mesas simplemente agrupadas para poder 
facer un traballo entre varios. 
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 C.A. Porén, atopámonos constantemente cunha contradición porque a 
nosa sociedade actual na cal o neno/a se está a educar, é individua-
lista e competitiva. Realmente a escola, aquí, é case unha illa. Ás 
veces penso que pretendemos facer heroes dos profesores. Espe-
cialmente se temos en conta que teñen que se enfrontar aos pode-
rosos medios de comunicación social que bombardean aos nenos/
as e adolescentes coa súa propia escala de valores baseada no mer-
cado de consumo. Ou se observamos como, en moitos pais e nais, 
se produce unha auténtica deixadez das súas obrigas como educa-
dores, quizais por dificultade para entender o que significa exercer 
a autoridade ou para asumir que unha mínima disciplina da von-
tade é necesaria para vivir.

 J.M.O. Ben, pois, creo que podemos finalizar aquí. Se vos parece, damos 
por rematado o acto agradecendo aos participantes a súa colabora-
ción desinteresada e ao público a súa asistencia e atención. Penso 
que esta actividade podería ser unha boa tentativa de coordinación 
e traballo en equipo. Boa noite.


