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Introducció

A priori, com ens anunciava Hannah Arendt, s'ha de dir sobre la violència que

"nadie consagrado a pensar la Historia y la Política puede permanecer ignoran-

te del enorme papel que la violencia ha desempeñado siempre en los asuntos

humanos, y a primera vista resulta más que sorprendente que la violencia haya

sido singularizada tan escasas veces para su especial consideración" (Arendt,

2005, p. 16). Encara més: "¿Quién ha llegado siquiera a dudar del sueño de la

violencia, de que los oprimidos «sueñan al menos una vez» en colocarse en el

lugar de los opresores, que el pobre sueña con las propiedades del rico, que los

perseguidos sueñan con intercambiar «el papel de la presa por el del cazador»

y el final del reinado donde «los últimos serán los primeros, y los primeros los

últimos»?" (Arendt, 2005, p. 34).

És a dir, parlar de violència és parlar de l'ésser humà. Un tema, per tant, in-

finit pel que fa a definicions, usos, tematitzacions, interpretacions, demonit-

zacions, etc. La violència com a problema, la violència com a solució, com

a resposta, com a pregunta, com a marca en el cos, com a significat i signifi-

cant, etc. Parlar de violència, hem dit, és parlar de l'ésser humà, de les seves

passions, excessos, ambivalències, contradiccions, vinculacions, etc., i si algu-

na cosa s'ha quedat amb el pas temps, encara que les formes d'aquesta cosa

s'hagin civilitzat, és sens dubte per l'alta funcionalitat que té, per la utilitat,

pel fet de ser, més d'una vegada, una forma de comunicació "molt humana".

La violència, per a alguns, ha estat justament el que ha conduït a establir les

aliances humanes més bàsiques. Així ens ho va explicar Hobbes. "La violencia

es omnipresente. Domina de principio a fin la historia de la especie humana.

La violencia engendra el caos, y el orden engendra violencia. Este dilema es

insoluble. Fundado en el miedo a la violencia, el orden genera él mismo miedo

y violencia. Porque esto es así, el mito conoce el fin de la historia. [...] ¿Qué

mueve a los hombres a unirse? La respuesta es clara. La sociedad no se funda

ni en un impulso irresistible de sociabilidad ni en necesidades laborales. Es la

experiencia de la violencia la que une a los hombres. La sociedad es un aparato

de protección mutua" (Sofsky, 2006, p. 8).

Com anuncia Pastor en la introducció del primer mòdul, l'acció socioeducati-

va està confrontada, sovint, amb aquesta violència connatural de l'ésser humà

i amb les polítiques de control social que intenten reduir alguns símptomes

socials i individuals. Per tant, és evident des d'aquesta realitat que una part im-

portant de l'educació social –no solament aquesta educació social, encara que

aquí és el que ens competeix– s'inscriu, tant si ens agrada com si no, en aquest

registre. Rere formes més o menys velades, subtils o explícites i contundents,

del costat de qui reparteix educació o del costat de qui en rep, la violència és
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present sovint en la professió. A aquesta qüestió d'intensitats hi hem d'afegir

les multiplicitats que té, violències, per tant, plurals (juvenils, de gènere, de

carrer, estructurals, etc.), algunes de les quals hem recollit en aquest material.

Aquesta amplitud ingent i fins i tot excessiva l'hem organitzada de la manera

següent: en els primers mòduls presentem un recorregut conceptual per les di-

ferents concepcions que l'antropologia, la psicologia, la sociologia i la filosofia

han fet sobre el fenomen de la violència (o violències). És a dir, els diferents

tipus de captura que se n'han fet. Referent a això, proposem una parada en les

noves formes de violència estructural i les conseqüències que té en l'educació i

en l'àmbit social. Aquí es tracta de comprendre com la lògica global i la falta de

regulació d'aquesta lògica incideix en els subjectes i en els dispositius educa-

tius i socials per a poder pensar, en fi, propostes per a tractar el malestar social.

També veurem com es lliga violència i institució. Sobre aquest tema, és im-

portant plantejar una crítica activa que permeti localitzar maltractaments ins-

titucionals, més relacionats comunament amb inhibicions que no pas amb

accions. Aquí ressorgeix una apel·lació directa a l'ètica i a la responsabilitat

professional, que únicament són possibles mentre hi hagi criteris d'anàlisi fo-

namentats i reflexius sobre les pràctiques educatives.

En els mòduls següents aprofundirem en els lligams entre violència i col·lectius

especialment significatius per a l'educació social. Fins i tot entenent que la vi-

olència (o violències) no és externa a l'àmbit humà, això és que no se situa en

aquells altres exclosos, hem optat per presentar aquells contextos i col·lectius

marcats per un tipus de violència especialment virulenta amb els seus cossos.

Es tracta de territoris i subjectes que comporten, al cap i a la fi, una de les prio-

ritats de l'educació social. Per tant, en aquests mòduls abordarem la qüestió del

maltractament infantil i la protecció dels infants, les relacions entre violència

i joventut, la violència de gènere i les relacions entre violència i diversitat funci-

onal. L'afany d'aquests apartats és orientar una pràctica educativa que permeti

minimitzar i prevenir la violència estructural, simbòlica, diària, etc., dirigida

a tots aquells que hem esmentat, sense detriment de la violència que exerceix

l'educació mateixa i la que rep el professional mateix.

Per tant, partim de les primeres apertures conceptuals sobre el fenomen de

la violència –cosa que ens permet comprendre l'abast i la complexitat del te-

ma– per passar, després, a delimitar el nostre estudi a determinats territoris

i col·lectius travessats i marcats per aquesta violència (o violències) comuna-

ment present en la praxi professional.
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Objectius

Aquesta assignatura es proposa que assoliu els objectius següents:

1. Estudiar els models i les teories que han explicat els diferents fenòmens

de la violència.

2. Estudiar els efectes que el sistema capitalista provoca en els individus i els

dispositius educatius i socials.

3. Situar els marcs, els límits i les dinàmiques institucionals.

4. Reflexionar sobre la posició dels professionals en les sinergies institucio-

nals.

5. Estudiar el maltractament infantil i els sistemes de protecció a la infància.

6. Pensar críticament la relació entre joves i violència.

7. Conèixer les bases principals de la violència de gènere i comprendre'n

l'abordatge socioeducatiu.

8. Reflexionar sobre la relació entre diversitat funcional i violència.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Introducció conceptual al fenomen de la violència I
Montse Pastor Puyol

1. La violència en l'ésser humà

2. Ordre social i violència

Mòdul didàctic 2
Introducció conceptual a la violència II
Montse Pastor Puyol

1. Violència i capitalisme

2. Violència i psicoanàlisi

3. Violència i educació social

4. Alguns apunts finals

Mòdul didàctic 3
Violència institucional
Montse Pastor Puyol

1. Les institucions

2. Cultura, institucions i violència

3. Els maltractaments de les institucions

4. La posició dels professionals

5. Conclusions. Algunes anotacions

Mòdul didàctic 4
Els maltractaments infantils
Isabel Hernández Gondra

1. Que són els maltractaments infantils?

2. El maltractament en la família

3. Pares que maltracten

4. La identificació amb l'agressor

5. Efectes psíquics del maltractament

6. Algunes indicacions per a l'aproximació professional

Mòdul didàctic 5
Els infants, l'entorn protector i l'equip especialitzat en infància i
adolescència
Núria Amadó Serés

1. Infant i infància

2. Marc legal: la legislació vigent

3. Necessitats dels infants i dels adolescents

4. L'infant i el seu entorn protector

5. El sistema de protecció
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6. Els equips d'atenció a la infància i a l'adolescència, equips especialitzats

en infància en situació de risc greu

Mòdul didàctic 6
Joves, cultura i violència
Carles Feixa Pàmpols

1. Joves i violències

2. Cultures de la violència juvenil: el cas de les bandes llatines

Mòdul didàctic 7
Violència de gènere i acció socioeducativa
Gemma Linares Molinas

1. Contextualització de la violència sobre les dones. Gènere i patriarcat

2. Violència masclista

3. Prevenció de la violència masclista

4. Conseqüències de la situació de violència

5. L'acompanyament professional en casos de violència masclista

Mòdul didàctic 8
Violència i diversitat funcional
Asun Pié Balaguer

1. La genealogia de la violència en matèria de diversitat funcional

2. La mort: una epistemologia de la discapacitat

3. Quantificar una violència secular

4. Dona, discapacitat i violència

5. Accions preventives i recomanacions
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