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- Moi bo día a todas  

- Antes de máis nada, noraboa ao Concello de Soutomaior e 
ao CIM polas “Xornadas de Promoción da Saúde sexual, 
empoderamento e pracer feminino” 

- Grazas por contar comigo para esta mesa redonda: “Retos 
para promover a saúde sexual e o pracer” 

- Eu vou falar sobre “Autocoñecemento, sexualidade e 
pracer para o bo trato” 

- Vou facelo desde a Terapia de Reencontro, que é unha 
metodoloxía que traballa precisamente iso: o 
Autocoñecemento, a Sexualidade e as Relacións Humanas 
para a saúde das persoas, para a saúde integral 

- É unha metodoloxía que eu experimentei como moi sinxela e 
transformadora e por iso me animei a formarme nela. Desde 
hai case 10 anos dedícome a facilitar espazos de Terapia de 
Reencontro por todo o territorio galego... Facilito espazos 
grupais, e tamén sesións individuais e de parella… 

E alégrome moito hoxe de contarvos algo dela e de poder 
traballala con vós ás que vos animedes a apuntarvos ao 
obradoiro que vai comezar aquí, en febreiro, de 
“Autocoñecemento para o bo trato”....  

-------------------------------------------------- 

 

Hoxe quero falarvos algo de Autocoñecemento, de 
sexualidade e de pracer para o BoTrato 

 



1. O BOTRATO 

O BT é un concepto central na TR.  

Vivimos nunha sociedade maltratadora. A sociedade 
patriarcal fai que os individuos non teñan o mesmo valor. É un 
tipo de estrutura social na que non se valora igual a homes e a 
mulleres. O modelo social fomenta unha xerarquía de poder, 
baseada no dominio/ submisión. Fomenta a desigualdade e 
a violencia.  

Nas relacións, cadaquén instálase no modelo como 
dominante ou submisa, como maltratante/maltratador ou 
vítima.  

A partir das diferenzas sexuais, os procesos de socialización 
configuran a subcultura feminina e a subcultura masculina. 
Son dúas formas de vivenciarse e de percibir o mundo. 

A subcultura masculina é a dominante
1
. A nivel simbólico, o 

dominio é  dos homes e a submisión das mulleres, e que 
quen domina está lexitimado. 

A subcultura feminina
22

 -ese mundo das mulleres- case se 
descoñece. Moitas mulleres rexéitano como un mundo de non-
valor. 
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 Eixe masculino – Actividade = fortaleza / seguridade / rapidez / 
agresividade / propulsividade / eu vallo, eu teño espazo. valor 
máximo: dominación. 

Mundo dos homes = Agresividade e competencia (xoguetes 
competitivos,   solitarios e violentos) – fortaleza (non chorar, non 
manifestar tenrura ou inseguridade...) - conectar coa cólera (berrar, 
pegar, agredir...) 

 
2 Eixe feminino – Pasividade = debilidade / dúbida / lentitude / tenrura / 
receptividade / eu non vallo por min, eu non teño espazo. valor 
máximo: sumisión 

Mundo das mulleres = Ser receptiva e maternal (monecas para 
lavalas... Mito no vínculo familiar: “Que os/as demais estean  ben   



Este modelo relacional é o aprendido no proceso de 
socialización como modelo de comunicación, como modelo 
de vínculo afectivo-amoroso. É un modelo fonte de conflitos 
porque as persoas necesitamos expresarnos de moitas 
maneiras... 

Para manter esta estrutura de poder, cómpre que as persoas 
a internalicen, a interioricen, a incorporen psicoloxicamente 
para despois reproducila nas relacións e así perpetuala.  

Así, na dimensión interna (no adentro) establécese unha 
pelexa entre pares de opostos dentro de nós: o masculino e o 
feminino pelexan nun modelo de loita continua e maltrato. 
Unha parte miña di: “Tareixa, es estúpida” e outra parte di: 
“Son estúpida”. 

É un modelo que supón dor e sufrimento. 

- Se non quero ese modelo de maltrato, que fago?  

Necesitamos elaborar outro tipo de vivencias e de conceptos. 
Traballar o bo trato. Pero que é o bo trato? Non sabemos! 
Non existe un verbo que sexa “bentratar”. Precisamos crear a 
palabra, o contido e as sensacións, os pensamentos e os 
comportamentos que xera o bo trato. Entre todas e todos. 

Necesitamos ir creando outro modelos de convivencia: un 
modelo de igualdade no que as diferenzas sexan 
complementarias. Un modelo horizontal con valores como a 
cooperación, as relacións de paz, a equidade... E unha 
educación neses valores. 

Aprendermos a desenvolver a propia estima e valía como 
persoas, sexamos homes ou mulleres... 

                                                                                                                                                                                             

depende de min...) - Conectar coa tristura e co medo... Converter a 
cólera, a non expresar, en tristura... queixarnos, chorar... 

 



Cando xurdan conflitos, aprender traballalos desde a 
negociación e o consenso. Primeiro aprender a negociar 
comigo mesma, para negociar despois coas demais persoas. 

Interésanos aprender a relacionarnos desde o bo trato, que 
é aprender a relacionarnos desde a escoita a nós mesmas, 
desde o respecto ao propio ritmo. Trátase de que 
aprendamos a tratarnos ben a nós mesmas e aos demais 
seres vivos do planeta.   

 

2. O AUTOCOÑECEMENTO 

É aprender, pouco a pouco, a escoitarnos: para ir 
coñecendo e conectando coas nosas emocións, coas nosas 
sensacións corporais, cos nosos pensamentos...  

Un dos obxectivos é aprender a sentir o noso corpo para ir 
vendo que cousas van ben na nosa vida e reforzalas. E ir 
vendo tamén que cousas nos van tan ben ou non nos gustan 
e ter ferramentas para cambialas 

Xa dicía antes que a través da educación, do proceso de 
socialización, temos integrados comportamentos diferentes por 
ser mulleres ou homes. Pois trátase de irmos vendo que 
comportamentos, dos que nos transmitiron, nos conveñen 
e cales non  

Autocoñecemento é tamén re-aprender a vivir o noso corpo 
para manexar mellor a propia autonomía. Facémolo a través 
dunha serie de exercicios moi sinxelos: exercicios de darme 
conta como respiro, se estou relaxada ou tensa... que me 
doe... se durmo ben... con que cousas me sinto feliz...  e 
practicar aprender a respirar ben, a descansar e durmir ben… 

Ao recuperar a linguaxe do noso corpo, podemos desde ela, 
transformar as emocións negativas 

As persoas temos a capacidade de ser persoas activas: de 
cuestionar como nos sentimos, de mirar que nos vai ben e que 



non nos convén nas nosas vidas, e actuar cambios que 
desexamos producir. Temos a capacidade de decidir sobre da 
nosa vida. 

Facer camiño de autocoñecemento é para saber manexar a 
nosa vida, aprender a valorarnos, querernos.  Ver como 
estar con nós mesmas e estar ben con nós mesmas, co 
noso corpo.  

 

3. A SEXUALIDADE  

E como traballamos co corpo, tamén traballamos a 
sexualidade, porque somos corpo e polo tanto vivímolo todo 
desde a nosa sexualidade.   

Para iso traballamos o psicoerotismo, para aprender a 
manexar a nosa erótica, para recuperar o noso corpo desde o 
pracer e para o pracer

3
. 

Calquera persoa podemos sentir pracer e benestar. E tamén 
podemos dalo e recibilo. Sexamos como sexamos podemos 
ir recuperando o noso corpo en positivo. E facémolo cunha 
metodoloxía que se chama Sensibilización corporal global 
e xenital.  

Todas as persoas temos unha vivencias globais e xenitais: a 
erótica da globalidade erótica é cando sentimos unha 
experiencia de pracer por todo o corpo, dunha maneira 
suave e difusa, coma se se espallara por todo o corpo. E a 
erótica da xenitalidade concéntrase na zona xenital, é máis 
aguda e tende á descarga 

                                                             
3 Coller o libro coas imaxes: Vedes unha persoa sentindo, querendo o 
seu corpo: unha muller de idade media con celulite, un home calvo, 
unha muller xa maior coas carnes moles... e todos e todas elas 
transmiten que están a gusto co seu corpo... nótase en como o 
acariñan e o miman... 

 



A sensación de xenitalidade nin é mellor nin é peor que a de 
globalidade.  

Homes e mulleres temos sensacións de pracer global e 
sensacións de pracer xenital, pero culturalmente escindiuse 
en canto ó xénero: os homes aprenderon a desenvolver máis 
a xenitalidade e as mulleres aprenderon a desenvolver máis 
a globalidade. 

Uns e outras perdemos, co agravante de que como vivimos 
nunha sociedade patriarcal na que o normal e o mellor está 
dito desde o masculino, como os homes identifican 
sexualidade con xenitalidade, na sociedade tamén se fai esa 
identificación 

E moitas mulleres aparecen como problemáticas porque 
non desenvolveron esa parte súa. Ademais, a maioría dos 
homes non saben explorar outras partes do seu corpo nin 
coñecen outras linguaxes sexuais que a xenital (e polo 
tanto a penetración) porque non desenvolveron a súa 
globalidade. 

 

4. O PRACER 

Na nosa cultura xudeo-cristiá vivimos o amor asociado á dor. 
Dicimos: “Quen ben te quere farate chorar”, “Hai que 
aguantar”, “Hai que resignarse”, “A dor fortalece o espírito”, 
“Sufro porque o quero”, “Aguanto isto porque o quero”…  

Parece que o amor tivera que pasar ou construírse desde o 
sufrimento. A dor é valorizada e o pracer penalizado. O goce 
e o benestar sen pagar un prezo producen medo. E o prezo a 
pagar é a dor antes ou despois do pracer. 

O corpo vívese como lugar de dor máis que de pracer. Hai un 
medo ao pracer dentro de nós, nun lugar moi profundo. 

   Pracer              Culpa               Castigo           Autocastigo 



Asociamos o pracer ao pecado, ao sucio, ao desagradable, ao 
inmoral, á culpa ou ao castigo. 

Por iso necesitamos recuperar o corpo desde o pracer, 
empezar a falar do autocoidado, de tempo para min… Ir 
creando redes afectivas entre nós, redes solidarias para 
vivir con máis saúde, con máis felicidade. 

Interésanos ter ferramentas para previr a enfermidade, para 
vivir con saúde.  

Para iso, en TR, traballamos un concepto moi importante, que 
é o de coidar e deixarme coidar. E tamén traballamos o 
concepto de familia afectiva. Todo para construírmonos EP. 

  

-------------------------------------------------- 

 

Todo este camiño é para estar no meu corpo, para 
sentirme ben na miña pel. Donx da miña vida, donx do meu 
corpo. Con outras persoas, pero donx eu. Feliz e en paz coa 
miña vida. 

Todo este camiño é para ir facendo proceso de reencontro 
comigo mesmx, coas miñas orixes, coa miña historia; un 
proceso de reencontro coas outras persoas; un proceso de 
reencontro coa terra, coa natureza; un proceso de reencontro 
coa sociedade. 

 

-------------------------------------------------- 

 

Obradoiro de “Autocoñecemento para o BT” en Arcade. 

Dípticos. 


