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0. EGITASMOA 

  

Materiala marko filosofiko moduan uler daiteke, Batxilergoko Psikologia irakasgairako. Sarritan, 

eskolak ematen dira, aurretik oinarrizko kontzeptuen inguruko hausnarketarik egin gabe. 

Erotasuna, adibidez, nahiko kontzeptu sakona eta aldakorra da, eta, aldi berean, egunerokoan oso 

erabilia; horregatik, hari buruzko aurreiritzi eta estereotipo asko dago. Halere, irakasgaian aurrera 

egiten dugu kontzeptua behin eta berriro erabiliz, esanahi garbia eta finkoa balu bezala, 

ñabardurarik gabe. Baina erotasunaren esanahia aldakorra da garaiaren edo kulturaren arabera; 

horregatik, guk ulertzen duguna oso bestelakoa izan daiteke.  

Hori horrela izanda, erotasunaren kontzeptuaren inguruko gogoeta egitea du helburu 

materialak, eta pentsatuta dago irakasgaiaren hasieran edo bukaeran lantzeko.  

Gai poliedrikoa izanik, komeni da hauek aintzat hartzea: atalen eta gaien egituraketa, 

metodologia eta uztartutako diziplinak. Atalei dagokienez, erotasunak egindako ibilbidea hainbat 

parametrotan aztertuko da, eta horiek osatuko dituzte atalak: mendebaldeko historian zehar, 

bestelako kultura batzuetan eta egungo gizartean. Bestalde, metodologiari dagokionez, debateak, 

irakurketak, ikerketak-lanak… erabiliko dira, bakarka zein taldeka lantzekoak (talde-dinamikak 

bukaerako eranskinetan azalduta daude, eta Heziberri 2020 egitasmoaren Oinarrizko zehar 

konpetentziak eskuratzeko prozeduren eta jarreren artxiboa-n daude oinarrituta). Azkenik, gaia 

askotariko diziplinen ikuspegitik aztertu nahi izan da: psikologia, psikiatria, historia, antropologia, 

filosofia, artea, musika… Helburua da, irakasgaia dinamikoagoa egiteaz gain gaia ikasleei 

gerturatzea.  

Aurkeztutako material hau proposamen bat besterik ez da. Atal edota azpiatal bakoitzeko 

sarrera bat, aukeratutako eta euskaratutako testu bat edo bi, eta baliabideak zein ariketak 

eskaintzen dira. Ez da derrigorrean materiala osorik eta bere horretan erabili behar; irakasle 

bakoitza aske da proposatutakoa egokitzeko, eta dituen ikasleen arabera, moldatzeko. Horretarako, 

materiala bi modutan ipini da eskuragarri: batetik, Google Sites formatoan dibulgazioari edo 

zabaltzeari begira, eta bestetik, PDF formatoan irakaslearen lana errazteari begira.  
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1.  GAIAN MURGILDUZ 

 

  

• Bilatu erotasuna irudikatzen duen irudi edo bideo motz bat ikasgelara ekartzeko. Behin duzula,  

irakurri galderak eta erantzun idatziz.  

1. Zer adierazten du? 

2. Aztertu egoera. Baldintzatzen du kalifikazioa protagonista emakumezkoa ala 

gizonezkoa izateak? 

3. Zer zentzu du erotasunak? Positiboa da ala negatiboa, ala biak? Zergatik? 

• Aukeratu erotasunarekin lotura duten hitzak: 

Tristura – bakardadea – poztasuna – irudimena – delirioa – euforia – 

sufrimendua  –  sumina  –  sentikortasuna  –  agresibitatea 

 … 

• Nola jakin daiteke pertsona bat eroa ala normala den? Zer tresna daude horretarako? 

 

• Zer ezberdintasun dago gertakari fisiko baten (euria) eta gertakari psikologiko baten 

(depresioa) artean? 

 

• Zure ustez, eroak berdinak dira garai eta leku guztietan? Zergatik? 

 

• Bilatu Interneten erotasunaren inguruko aipu edo esaldi ezagun bat. Ondoren, ikasgelan 

azaldu. 
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                                                                                          Tximistargia 

Bidegurutze batean nengoela gertatu zitzaidan, jendetzaren joan-etorrien artean. 

Gelditu egin nintzen, begiak kliskatu nituen: ez nuen ezer ulertzen. Ezer ez, ezertxo ere ez: 

ez nituen gauzen eta gizakien arrazoiak ulertzen, dena zen zentzugabea, absurdoa. Eta 

barrez hasi nintzen.  

Ordura arte sekula ohartu ez izana zen une hartan arraro egiten zitzaidana. Eta ordura 

arte dena onartu izana: semaforoak, autoak, kartelak, uniformeak, monumentuak, 

munduaren zentzutik hain banatuta zeuden gauza horiek, bata bestearekin lotzeko 

beharra eta ondorioa balego bezala. 

Orduan barrea eztarrian hil zitzaidan, lotsaz gorritu nintzen. Keinuka hasi nintzen, 

pasatzen zirenen arreta deitzeko eta “Zaudete!” oihukatu nuen. “Bada oker dabilen 

zerbait! Dena oker dabil! Zentzugabeko gauzak egiten ditugu! Hau ez da bide egokia! Nora 

goaz?”. 

Jendea inguruan gelditu zitzaidan, jakin-minez begiztatzen ninduten. Nik han jarraitzen 

nuen, keinuka, nirea azaldu nahian, bat-batean argitu ninduen tximistargia haiekin 

partekatu nahirik, eta mutu gelditu nintzen. Mutu besoak altxatu eta ahoa zabaldu 

nituenean, errebelazio handiak irentsi bezala egin ninduelako eta hitzak oldar batean 

atera. 

“Eta?” galdetu zuen jendeak. “Zer esan nahi duzu? Dena dago bere lekuan. Dena dabil 

ibili behar den moduan. Gauza bakoitza beste baten ondorioa da. Gauza bakoitza 

besteekin batera dago ordenatuta. Guk ez dugu zentzugabeko edo arrazoirik gabeko ezer 

ikusten!”.  

Eta ni bertan gelditu nintzen, galduta, nire begien aurrera dena bere lekura bueltatu 

baitzen, eta dena naturala iruditzen zitzaidan, semaforoak, monumentuak, uniformeak, 

etxe-orratzak, eskaleak, auto-ilarak; hala ere, horrek guztiak ez zidan lasaitasunik ematen, 

oinazea baizik. 

“Barkatu” erantzun nuen. “Agian neu naiz oker dabilena. Iruditu egin zait. Baina dena 

dago bere lekuan. Barkatu”. Eta haien begirada garratzen artean egin nuen aurrera. 

Alabaina, oraindik ere, zerbait ulertzen ez dudan bakoitzean (sarritan), instintiboki, 

ordukoa izateko itxaropena izaten dut, berriro ere ezer ez ulertzera bueltatzea, une batez 

topatu eta galdu nuen jakinduria ezberdin hartaz jabetu ahal izateko. 

 

http://dwnlg.me/book/I/Italo%20Calvino/Prima%20Che%20Tu%20Dica%20__Pronto__%20(130)/Prima-20che-20tu-

20dica-20__Pronto__-20--20Italo-20Calvino.pdf 

 

 

 

http://dwnlg.me/book/I/Italo%20Calvino/Prima%20Che%20Tu%20Dica%20__Pronto__%20(130)/Prima-20che-20tu-20dica-20__Pronto__-20--20Italo-20Calvino.pdf
http://dwnlg.me/book/I/Italo%20Calvino/Prima%20Che%20Tu%20Dica%20__Pronto__%20(130)/Prima-20che-20tu-20dica-20__Pronto__-20--20Italo-20Calvino.pdf
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 TESTUARI BURUZKO GALDERAK  

1. Gertatu al zaizu noizbait horrelakorik? Nola sentitu zara orduan? 

2. Protagonistari oso zaila zaio azaltzea zer gertatzen zaion. Zergatik? 

3. Zer pentsatuko du ipuineko jendeak protagonistaren jarreraz? Zergatik? 

4. Protagonistaren ustez, une hura argitasun-unea izan zen, jakinduria-unea. Zergatik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IDAZLAN LABURRA 

• Banatu ikasgela bi taldetan. Talde batek protagonistaren rola hartuko du, eta besteak  kaletik 

zihoazen pertsonen rola. Garatu idazlan laburra galdera hauei erantzunez. 

- Nola sentitu zara? 

- Zeren beharra sentitu duzu? 

- Une horretan, zer espero zenuen besteengandik? 
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Garrasia, Edvard Munch, 1893. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ARTELANAREKIN HIZKETAN  

1. Zer adierazten dizu artelanak? 

2. Zer adierazi nahi zuen Munch-ek? 

3. Usain bat egokitu beharko bazenio, zein izango litzateke? Eta zapore bat? Eta 

soinu bat? 
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2. EROTASUNA HISTORIAN 

 

“Ero deitu zidaten eta nik ero deitu nien.  

Kaka zaharra! Nik baino boto gehiago lortu zituzten”.  
                                                                                               Nathaniel Lee  

 

 
Erotasunaren harriaren ateratzea, 

Jan Sander Van Hemessen, 1550-1555. 
 

Normaltasun-eremua aldatuz joan da historian zehar, eta horrekin batera anormaltzat hartu 

izan den guztiarena. Eroaren irudia garai guztietan egon da, baina aldaketak izan dira eroa zer 

den definitzeko eta gizartean zer eginkizun betetzen duen zehazteko ezaugarrietan.  

Historiari begiratuta, oro har, hau baiezta daiteke: anormaltasunaren existentziak berak 

normaltasunaren eremua babesteko funtzioa dauka, baldin eta bi eremuak argi banatzeko euste-

metodoak badaude.  

Antzinatean eta Erdi Aroan, erlijioaren parametroen arabera definitzen zen zer zen jokabide 

onargarri –herriaren iritziaren arabera behintzat−; ondorioz, parametro horien aurka agertzen zen 

edozein jokabide anormaltzat jotzen zen, eta jokamolde-espektro zabala hartzen zuen barne. 

Gerora, morala izan zen normaltasunaren ardatza, eta industrializazio-garaian, produkzio-eremua. 

Horrek azaltzen du, adibidez, XVII. mendean, artatze-zentro handien garaian, eroekin batera oso 
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bestelakoak ziren desbideratutako pertsonak baztertzea eta giltzaperatzea: txiroak, libertinoak, 

langabeak…  

XX. mendearen hasieran, psikiatria organizistaren garapenarekin batera, erotasunaren azalpen 

biologikoak hartu zuen lehentasuna, eta anormaltasunaren eremuan adarkatu zuten: alde batetik, 

delinkuentziaren esparruak jokabide desegokiak bildu zituen −betiere jokabidea, nolabait, 

borondatezkoa zelarik−; eta, bestetik, erotasunaren esparruak funtsean halabeharrezkoak ziren 

jokabideak bildu zituen −jatorri biologikoa zutela ulerturik−. Lehenengo taldekoak kartzelan 

baztertuak izan ziren; bigarrenekoak, aldiz, eroetxeetan.  

Azken 50 urteotan, eroetxeak gizarteratu egin dira. Batetik, itxialdiak eta baztertze-metodoak 

kritika soziala jaso dutelako, eta, bestetik –eta batez ere− psikofarmakoek garapen harrigarria izan 

dutelako. Farmakoen laguntzaz, buruko gaitzak dituzten pertsonek bizitza soziala izateko aukera 

izan dute. Badirudi normaltasunaren babeserako den anormaltasunaren euste-prozedurak bere 

horretan jarraitzen duela oraindik ere; baina, orain, gizabanakoaren baitan dago. Eta auzitan jartzen 

dena da medikatze horrek pazienteen ongizatea eta sendabidea berekin dituen ala ez. Izan ere, 

psikofarmakologia garatzen hasi zenetik, izugarri ugaritu dira buruko nahasmenduak eta horien 

diagnostikoak.  
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• Irakurri testua Irakurketa partekatua1 dinamika aintzat hartuta. 

                                                           
1
 Dinamikaren azalpena 1. eranskinean dago.  Powerpointa ere badago, dinamika ikasgelan garatu behar denerako. 

 

 

Herodotok buruko nahasmenduen inguruan bi azalpen onartzen zituen: bata zen jainkoen edo 

naturaz gaindiko esku-hartzeari zegokiona, eta bestea jarduera psikikoa aldatzen zuten kausa 

naturalei zegokiona. Azalpenok islatzen dituzte buruko nahasmenduen inguruan kultura greko-

erromatarrean eman ziren jarrera popularra eta jarrera medikoa, hurrenez hurren. Ordutik iraun 

duten testuek azaltzen dutenaren arabera, greziar medikuntzak azkar baztertu zituen buruko 

nahasmenduen naturaz gaindiko teoriak azalpen fisiologikoen mesedetan, eta Hipokratesen garaitik 

Galeno eta bere ondorengoen garaira arte horrela mantendu zen. Buruko nahasmenduak 

gaixotasuntzat edo gaixotasun baten sintomatzat hartzen ziren, gorputzeko gaitzen modura 

funtzionatzen zutela aintzat hartuz.  

Herriko ikuskerak medikuengandik jasotako ikuspuntu eta jarrerekin bat egiten zuen 

zenbaitetan, baina, aldi berean, sakonki finkatutako azalpen eta teoria zaharrak mantentzen zituen. 

K.a. V. mendean Herodotok azaldu zuenez, eta ondorengo beste zenbait autorek berretsiko zutenez, 

antzinako Grezian eta Erroman askotariko jarrera eta sinesmen heterogeneoetan oinarritzen zen 

iritzi popularra, non elementu primitiboak landuagoak ziren, eta, beste batzuen gainean ezarrita, 

eraldatuz joaten ziren greziar eta erromatar kulturak garatu ahala. Dena den, herriko ikuskeran 

oinarrizko sineskera izan zen buruko nahasmenduak naturaz gaindiko indar baten ondorioa zirela 

pentsatzea, edota gorputzean sartzen zen edo kanpotik eragiten zuen izaki baten ondorioa.   

Erotasuna posesio bezala ulertzea –edo naturaz gaindiko botere baten bestelako ekintza baten 

ondorio bezala– ez da aparteko gertakari bat, herri primitiboen uste orokorrago baten adibidea 

baizik, gaixotasun askoren jatorrian natura gainditzen zuten eragileak zeudela uste baitzuten. 

Pentsamolde primitiboaren arabera, gizakia ezezagunak eta ikusezinak ziren indar ugariz inguraturik 

bizi zen, alde eta kontra eragin ahal ziotenak, eta pertsonifikazio edo abstrakzio bezala baino, izaki 

erreal bezala ulertzen zirenak, benetan existitzen ziren deabru edo izpiritu moduan. Adibidez, uste 

zuten gaixotasuna zoritxarreko pertsona baten barruan sartu eta hartaz jabetzen zela; hau da, 

subjektua inbaditzen zuen izpiritua bera zen gaixotasuna.(…) 

Erotasuna izaki edo botere jainkotiar baten posesiotzat jotzen zen lekuetan, gaixoa naturaz 

gaindiko munduarekin erlazionatu ohi zen, eta gauza misteriotsuek eta ulertezinek eragiten duten 

errespetuaz begiratu ohi zitzaion. Buruko nahasmenduak gaixoa gainerako gizakiez aparte kokatzen 

zuen –naturaz gaindikoarekin zuen loturagatik–, eta hein batean, pertsona arrunten gainetik 

agertzeko aukera zuen −baita postu sakratua zutenen gainetik ere−; izan ere, baldintza egokietan, 

aparteko botereak erakutsi ahal zituen, iragarpenerako dohaina, kasu. 

ROSEN, George: Locura y sociedad, Alianza, Madrid (1974), 96-97 eta 107. Moldatuta. 
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 TESTUARI BURUZKO GALDERAK  

1. Zein ziren antzinako Grezian buruko nahasmenduen inguruko azalpen herritarra eta 

medikua? Zertan ziren ezberdin?  

2. Zein da, batean eta bestean, gizabanakoaren erantzukizuna buruko gaixotasunean? 

3. Zerekin zegoen erlazionatuta Antzinate Klasikoan, beraz, erotasuna? Zer du 

bereizgarri? 

4. Idatzi ideia nagusiak eskema batean. 

 

 

Saio klinikoa salpêtrière-n, Pierre Aristide André Brouillet, 1887. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Brouillet
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1650. urtera arte gutxi gorabehera, mendebaldeko kultura bitxiki abegitsua izan zen 

erotasun-esperientziekin. XVII. mende erdialdera aldaketa bortitza gertatu zen: erotasun-

eremua esklusio-eremu bilakatu zen. 

Artatze-zentro handiak sortu ziren Europa guztian zehar, eta ez zeuden bakarrik eroak 

hartzera bideratuta, elkarren artean oso bestelakoak ziren gizabanakoak ere hartzen 

baitzituzten, behintzat gure pertzepzio-irizpideen arabera oso bestelakoak zirenak: beren 

kabuz baliatu ezin ziren txiroak, baliabiderik gabeko zaharrak, eskaleak, langabe 

egoskorrak, gaixotasun benereoak zituztenak, mota guztietako libertinoak, zigor publikoa 

saihesteko familiek edo errege-botereak bidaltzen zituzten pertsonak, familiaburu 

arduragabeak, botoak hausten zituzten elizgizonak…; azken batean, arrazoiaren, 

moralaren eta gizartearen ordenarekiko galbide-zantzuak agertzen zituzten guztiak.(…) 

Zentro horiek ez zuten inolako bokazio medikurik. Gaixoak ez ziren sendatzeko 

helburuarekin jasotzen. Sartzen zirenak gehiago ezin zutelako egiten zuten, edo jada 

gizartearen parte izan behar ez zutelako. Garai klasikoan, eroak beste askorekin batera 

pairatzen zuen itxialdian, ez zegoen auzitan erotasunaren eta gaizotasunaren arteko 

erlazioa; auzitan jartzen zena gizarteak bere buruarekin zuen erlazioa zen, gizabanakoen 

jokaeran onartzen zena eta onartzen ez zena. Zalantzarik gabe, itxialdi hura artatze-neurri 

bat zen, eta horren adierazle dira laguntza ematen zuten fundazioak. Helburua zen 

sistema itxia eratzea; Ospitale Nagusian, garaikideak diren Ingalaterrako Workhouses-etan 

bezala, behartutako lanak ziren nagusi. (…) Kontua da, eratzen ari zen mundu burgesean 

bizio handiagoa agertu berri zela, merkataritzaren munduan bekatuetan bekatu handiena 

zena: jada bekaturik handienak ez ziren harropuzkeria edota diruzalekeria –Erdi Aroan 

ziren bezala–, alferkeria baizik. Hona hemen artatze-etxeetan biltzen ziren guztiak batzen 

zituen kategoria komuna: produkzioaren, zirkulazioaren eta pilaketaren parte izateko 

ezintasuna, haien erruagatik ala halabeharrez. 

FOUCAULT, Michel: Enfermedad mental y psicología, Paidós, Barcelona (2016), 95-97. Moldatuta. 
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 TESTUARI BURUZKO GALDERAK 

1. Irakurri esaldia: “XVII. mende erdialdera aldaketa bortitza gertatu zen: erotasun-

eremua esklusio-eremu bilakatu zen”. Zer esan nahi du? 

2. Nolako jendea biltzen zen artatze-zentroetan eroekin batera? 

3. Zer funtzio nagusi zuten zentro horiek gizartean? 

4. Zerekin zegoen erlazionatuta erotasuna XVII.mendean? Zer du bereizgarri?  

 

  

• Bilatu Stultifera navis edo Narrenshiff-en inguruko informazioa.  

 

• Osatu gaiaren inguruko informazioa: gaixotasun mentala antzinako Indian, Persian, Babilonian, 

Egipton…  
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TALDE-LANA  

• Talde bakoitzak garai bat aukeratuko du. Irakasleak taldeari aukeratutako garaiaren 

inguruko informazioa emango dio. 

Taldearen eginkizuna hau da: 

- Aztertu aukeratutako garaian eroak zer ezaugarri dituen. Erabili horretarako 

Internet eta irakasleak emandako informazioa. 

- Antzeztu gelakideen aurrean aukeratutako garaiko eroen ezaugarriak. Gelakideek 

ezaugarriak identifikatu eta idatziz jasoko dituzte.  

- Bildu aurkeztutako garai guztien ezaugarriak honelako eskema batean: 

 

Webgune hauek erabil ditzakezue informazioa lortzeko: 

- Breve historia de la locura  https://serhistorico.net/2018/01/20/breve-historia-de-la-locura/ 

- Historia de la locura  https://www.slideshare.net/alinslide/breve-historia-de-la-locura-6383532 

- La piedra de la locura  http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v29n1/a22v29n1.pdf 

- Los locos en la Edad Media  https://www.elmanifiesto.com/articulos.asp?idarticulo=745 

- La mente y la enfermedad mental en la Antigüedad 

http://www.informacionespsiquiatricas.com/anteriores/info_2009/03_198_01.htm 

- La locura desde la Edad Media hasta hoy en día 

https://sifp.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos%20finales/%20Archivos/trabajo_final_de_grado_completo_

pdf-_soledad_maristan.pdf 

- La locura en la Edad Media  https://pensarlalocura.blogspot.com/search?q=edad+media 

- La locura en el Renacimiento  http://pensarlalocura.blogspot.com/2011/06/en-el-renacimiento.html 

- La psiquiatría en la Antigüedad  https://pensarlalocura.blogspot.com/2011/06/las-primeras-ideas-sobre-la-

locurala.html 

- La psiquiatría en el s. SVII  https://pensarlalocura.blogspot.com/2011/06/el-siglo-xvii-y-la-ilustracion.html 

- Psiquiatría en el siglo XIX  https://pensarlalocura.blogspot.com/2011/06/el-siglo-xix.html 

EZAUGARRIAK 

GARAIAK 

EROTASUNA 
HISTORIAN 

file:///C:/Users/Maite/Downloads/Breve%20historia%20de%20la%20locura
https://serhistorico.net/2018/01/20/breve-historia-de-la-locura/
https://www.slideshare.net/alinslide/breve-historia-de-la-locura-6383532
https://www.slideshare.net/alinslide/breve-historia-de-la-locura-6383532
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v29n1/a22v29n1.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v29n1/a22v29n1.pdf
file:///C:/Users/Maite/Downloads/-%20Los%20locos%20en%20la%20Edad%20Media
https://www.elmanifiesto.com/articulos.asp?idarticulo=745
http://www.informacionespsiquiatricas.com/anteriores/info_2009/03_198_01.htm
http://www.informacionespsiquiatricas.com/anteriores/info_2009/03_198_01.htm
https://sifp.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos%20finales/%20Archivos/trabajo_final_de_grado_completo_pdf-_soledad_maristan.pdf
https://sifp.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos%20finales/%20Archivos/trabajo_final_de_grado_completo_pdf-_soledad_maristan.pdf
https://sifp.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos%20finales/%20Archivos/trabajo_final_de_grado_completo_pdf-_soledad_maristan.pdf
https://pensarlalocura.blogspot.com/search?q=edad+media
https://pensarlalocura.blogspot.com/search?q=edad+media
http://pensarlalocura.blogspot.com/2011/06/en-el-renacimiento.html
http://pensarlalocura.blogspot.com/2011/06/en-el-renacimiento.html
file:///C:/Users/Maite/Downloads/-%20La%20psiquiatría%20en%20la%20Antigüedad
https://pensarlalocura.blogspot.com/2011/06/las-primeras-ideas-sobre-la-locurala.html
https://pensarlalocura.blogspot.com/2011/06/las-primeras-ideas-sobre-la-locurala.html
file:///C:/Users/Maite/Downloads/-%20La%20psiquiatría%20en%20el%20s.%20SVII
https://pensarlalocura.blogspot.com/2011/06/el-siglo-xvii-y-la-ilustracion.html
file:///C:/Users/Maite/Downloads/-%20Psiquiatría%20ene%20l%20siglo%20XIX
https://pensarlalocura.blogspot.com/2011/06/el-siglo-xix.html
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1   2   3   4  

1. Cupido eta Venus (xehetasuna), Bronzino, 1540-1546. 
2. The Yawning, Franz Xaver Messerschmidt, 1770. 

3. Calais-eko burgesak (xehetasuna), Auguste Rodin, 1889. 
4. Esku amorratua, Auguste Rodin, 1884-1886.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ARTELANAREKIN HIZKETAN 

1. Zeinek adierazten du hoberen erotasuna? Zergatik? 

2. Gorputzaren zer jarrera erabiliko zenuke erotasuna adierazteko? 

3. Esku baten keinu soilak adieraz dezake erotasuna? Eta begien 

keinuak? Zer keinuk? Eta ahoaren keinuak? Zer keinuk? 

4. Egon daiteke erotasunaren keinu atseginik? Zein? 
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3.  EROTASUNA KULTURAN 

3.1. HAINBAT KULTURAREN PARAMETROAK 

 “…zenbait pertsona dibergentetzat jotzen dira arau-hausterik  izan gabe… 

Dibergentzia ez dago jarreran, ekintza egiten duen pertsonaren eta ekintzari 

aurre egiten dion pertsonaren artean baizik.”  

Howard S. Becker  

 

 

Erotasuna anormaltasunaren esparruan agertu ohi da kultura guztietan. Eroak normaltasunetik 

ateratzen den zerbait dauka: jokabidea, pentsamendua, keinuak, ezintasuna, gaitasuna… 

Horregatik, erotasunaren ezaugarriak erlatiboak eta dinamikoak dira: garaia zein den, gizarte eta 

kultura bakoitzak normatzat jotzen denarekiko espekularrak2 izango dira. Hartara, adibidez, 

panoramika antropologiko bat eginda, topa daitezke kasuak, non, bi kultura alderatuta, batean eta 

bestean justu kontrako ezaugarriak hartzen diren anomalotzat. Horrexegatik, zaila da esaten –

ezinezkoa ez bada− erotasuna zer den modu unibertsal eta puruan.  

Psikopatologiaren oinarri biologikoa topatuta ere –eta horrelakorik, oraingoz, ezin izan da 

frogatu−, erotasunaren formak eta adierazpideak beti eraikuntza sozialak eta kulturalak izango dira, 

gaitz batek agertzen dituen sintomak izaten baitira3 haiek jasotzen dituen gizarte eta kulturaren 

araberakoak. 

                                                           
2
 Ispiluaren efektua egingo dute: forma bera  islatu, baina alderantziz. 

3
 Osagarri bezala, atal honen esanahia ondo irudikatzen duen ipuin bat irakur daiteke: H.G.Wells-en  El país de los ciegos. 
http://www.biblioteca.org.ar/libros/133518.pdf 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/133518.pdf


 

   

 

18 

 

 

Gizabanakoak aztertu ditugu, gizartean modu egokian aritzeko duten gaitasunari 

erreparatuta. Modu egokian aritzeko gaitasun hori izan ohi da klinikoki normaltasuna 

definitzeko erabili izan den patroietariko bat. Normaltasuna sintoma finkoen bidez ere izan 

da definitua, eta joera dago normaltasuna batez besteko estatistikoarekin 

identifikatzeko.(…) 

Prozedura hori oso erabilgarria izaten da. Zibilizazio jakin baten ezaugarri klinikoak 

erakusten ditu, eta informazio handia ematen du gizartean onartzen diren jokaerez. Baina 

hori guztia normaltasun absolututzat jotzea beste kontu bat da. Aztertu dugunez, 

normaltasun-eremua ezberdina izaten da kultura zein den. Batzuk hain daude urrun 

elkarrengandik, non apenas baitatoz bat; Zuñi-ak eta Kwakiutl-ak kasu. Ipar-mendebaldeko 

kostaldean normaltzat jotzen dena estatistikoki determinaturik, normaltasunaren 

eremuetatik erabat kanpo dago Pueblo-ko kideen artean. Lehiaren gatazka, Kwakiutl-en 

artean normala, Zuñi-en artean erokeriatzat jotzen da; eta besteak menderatzeko eta 

umiliatzeko orduan Zuñi-ek tradizioz dutena zentzugabekeriatzat jotzen da Ipar-

mendebaldeko kostaldeko familia nobleko gizon batengan. Ezin da determinatu inolako 

kulturaren portaera aberrantea; ezta portaera izendatzaile komun bakar baten inguruan 

gertatzen bada ere. Gizarte orok, dauzkan kezka nagusien arabera, sintoma histeriko, 

epileptiko edo paranoideak areagotu eta biziagotu ditzake, eta, aldi berean, gero eta 

konfiantza sozial handiagoa eman sintoma horiek dituzten gizabanakoei.  

Hori guztia garrantzizkoa da psikiatrian, ziur aski kultura guztietan existitzen den beste 

anormal talde bat agerian uzten duelako; tokian tokiko kultura-ereduen muturreko 

garapena irudikatzen duten anormalena, alegia. Talde hori, sozialki, aztertu dugun 

taldearekin alderatuta, kontrako egoeran dago; hau da, modu kulturaletatik aldentzen 

direnen taldea da. Gizarteak talde hori seinalatu ordez, aberrazio handienak eragingo 

dizkio. Mugarik gabe esplotatu ahalko du. Ondorioz, pertsona horiek ez dira ia inoiz 

psikiatria garaikidearen aztergai izaten. Sustatu egiten dituen belaunaldiaren gidaliburu 

jakinenetan ere ez datoz deskribaturik. Eta beste kultura edo belaunaldi baten ikuspuntutik, 

garaiko tipo psikopatiko bitxienak lirateke.  

XVIII. mendean kolonietako iritzi publikoak ez lituzke Ingalaterra Berriko iragarle 

puritanoak orduko psikopatatzat joko. Gutxi dira, edozein kulturatan, horrelako diktadura 

emozionala eta kulturala gauzatu duten taldeak. Jainkoaren ahotsa ziren. Eta, ostera, 

behatzaile moderno batentzat haiek izan ziren Ingalaterra Berri puritanoaren benetako 

neurotikoak, eta ez sorginkeriagatik hildako emakume oinazetuak. 

(…) Gure belaunaldian bertan ere, muturreko gogobetetze-formak modu berdintsuan 

onartzen dira kulturalki. Familiaburu edo legearen eta negozioen arduradun diren egoista 

harroputz eta neurrigabeak askotan izan dira nobelagile eta dramagileen erretratu; 

komunitate osoan dira ohikoak. Iragarle puritanoen antzera, haien jarduteko moduak 

presondegietan sartutakoenak baino sozialagoak izan ohi dira. Inguruan sortzen duten 

sufrimenduari eta itsukeriari dagokienez, ostera, erabat konpara ezinak dira. 

BENEDICT, Ruth: El hombre y la cultura, Edhasa, Barcelona (1971), 280-282. Moldatuta. 

 

 



 

   

 

19 

 

 TESTUARI BURUZKO GALDERAK 

1. Nola definitzen da normaltasuna gizarteetan? 

2. Normaltasuna kulturaren arabera aldatzen da? Zer dio testuak? 

3. Zer gertatzen da, orduan, anormaltasunarekin? 

4. Testuan anormal talde bat aipatzen da. Nolakoak dira taldekideak? Eta gaur egun, 

nork osatzen dute talde hori? 

 

 

 

  DEBATEA: HIPERNORMALTASUNAREN EROTASUNA 

• Eztabaida Orri birakaria4 dinamikaren bidez garatuko da, galdera hauen inguruan: 

- Gure gizartean ondo ikusita edo onartuta dauden pertsonak daude, baina jarrera patologikoak 

edo kaltegarriak dituztenak. Zer pertsona?  

- Zergatik onartzen dira orduan? 

- Zer pentsatuko dute beste kultura edo garai batekoek horien inguruan? 

                                                           
4
 Dinamikaren azalpena 2. eranskinean dago. Powerpointa ere badago, dinamika ikasgelan garatu behar denerako.  
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3.2. TARANTISMOA, ADIBIDE GISA 

“Zerá que a mí me ha picao 
la tarántula dañina, 

y estoy toitico enfermo 
por zu zangre tan endina. 

¡Ze coman los mengues, 
mardita la araña 

que tié en la barriga 
pintá una guitarra! 

Bailando ze cura 
tan jondo doló... 

¡Mardita la araña 
que a mí me picó!”. 

 
Gerónimo Giménez y Julián Romea 

 

 

Tarantismoa egokia da psikopatologiak, kulturak eta gizarteak elkarrekin duten erlazioa 

aztertzeko. Italiako hegoaldean eta Espainiako hainbat tokitan eman zen, Mantxan eta Huescan 

adibidez, eta honetan zetzan: baten bati armiarma batek −tarantulak, ustez− kosk eginez gero, 

senda zedin, herri guztiak dantza egin behar zuen gaixoaren inguruan musika jakin bati jarraituta, 

askotan, baita gaixoak berak ere. Tarantismoak mendeetan iraun zuen, Espainian 40ko 

hamarkadara arte eta Italian 60ko hamarkadara arte, gutxienez. Hortik ondorioztatzen da 

gaixotasun fisikoa eta psikikoa banaezinak direla askotan, eta baldintza kulturalek eta sozialek 

eragina dutela gaixotasuna ulertzeko eta artatzeko.  



 

   

 

21 

 

 

 

• Elkartu taldeka eta bilatu beste kultura bateko jarduera edo ohitura bat, gure gizartean 

erokeriatzat hartuko litzatekeena. 

 

 

 Tarantismoa 
 

https://youtu.be/kCoas6Z5r_w  
*Azpitituluak gazteleraz ezarri behar dira; bideoaren ezarpenetan begiratu. 

 

• Ikusi bideoa eta erantzun galderei idatziz. 

1. Bideoan emakumeon krisiak jende aurrean erakusten dira, beti. Zer 

iruditzen zaizu? 

2. Gaixotasuna dela esango zenuke? Gaur egun gaixotasuntzat dugun moduko 

gaixotasuna? Zergatik? 

3. Zure ustez, zoratuta daude emakume horiek? Zergatik? 

4. Nola hartzen zen gertakaria herrian, gaitz bezala ala jai bezala? 

5. Aztertu kontzeptuak eta aukeratu bideoarekin lotura dutenak.  

Erlijioa - magia - zoramena - pobrezia - kultura - gizartea - sinesmena - 

tradizioa - ezinegona - superstizioa - mina - gaixotasuna - kolektibitatea - 

nekea - liberazioa - jaia. 

 

 

https://youtu.be/kCoas6Z5r_w
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 Elkarrizketatutako denak bat etorri ziren honakoan: tarantulak udan eta soroan 

egiten zuen kosk -mendian eta baratzean- uzta jasotzeko garaian; gehienetan, kaltetua 

gari-azaoen ondoan lo edo deskantsuan zegoela. (…) Orduan, hozkatutakoa, kaltetua, 

lehenbailehen gurdi baten gainean Fragaraino eraman behar izaten zen, eta, behin han, 

koltxoi baten gainean etzanda utzi, herri osoaren bistara. Koltxoia etxeko patioan zein 

kalean jar zitekeen. Garrantzitsuena zen gaixoaren inguruan abesteko eta dantzatzeko 

ahalik eta herritar gehien biltzea, gitarraz zein bestelako instrumentuz lagunduta. 

Ordainetan, tarantatuaren familiak oturuntza eskaintzen zien etorritakoei: olibak, ardoa, 

urdaiazpikoa, lukainka, txorizoa eta abar. Horrek, behin baino gehiagotan familia 

pobreen hondamena ekartzen zuen, bertaratutako jendetzak urte osorako gordetako 

erreserbak ordu batzuetan agortu zitzakeen eta. 

Gertueneko ahaideentzat kezka izan zitekeena herritar gehienentzat jai bat izaten 

zen, nekazaritza-lanetik aldentzeko aukera eta sozializatzeko aitzakia ona, baita bikotea 

topatzeko ere. Horrek, ordea, ez zuen dibertsioaren alderdi transzendentala baztertzen, 

zorigaitza exorzizatzeko komunitate-forma. Gertakari hori beste kultura-eremuetan 

aztertu dutenek nabarmendu duten moduan, tarantularen hozkada eta eragindako 

minaren aurkako sendabidea topatu nahi izatea, beti, biktimen bizitzaren une jakinetan 

eta kritikoetan gertatzen zen. Adibidez: familia-gatazka, gertuko norbaiten heriotza, 

miseria, gosea, gaixotasuna edota, batez ere, amodio-frustrazioa eta ezbeharrak. 

Ernesto De Martinoren aburuz, tarantismoa gaixotasuna baino (fisikoa edo psikikoa) 

oroitzapenerako eta lasaitasunerako tresna kulturala zen, berriro integratzeko aukera 

ematen zuen tresna, gizabanakoaren krisiak bideratzeko balio zuena, leku nahiz denbora 

eta modu jakinak hartzen zituena era berrian berriro oreka lortu arte. Armiarmaren 

hozkada zenbait zailtasun pertsonal berritxuratzeko sistema litzateke, aurre egiteko 

zeremonia guztiak barne, eduki psikiko gatazkatsuak maila sinbolikoan moldatzeko. 

Komunitate-bizitzaren esparru mitiko-erritualaren barnean kokatzen ziren, banakoaren 

neurosi moduan adierazi ordez. Horrek esan nahi du tarantismoak hainbat forma 

hartzen zituela, herri edo eremu kultural bakoitzaren sinesmen eta ohituren araberakoa, 

ezaugarri komun ugari bazituen ere. Hortaz, adibidez, Italiako hegoaldean ohikoena 

tarantularen biktima ahituta erori arte dantza eta salto egitea bazen ere 

−emakumezkoak, gehienak− , Sardinia irlan hozkatutakoak −gizonezkoak, gehienak− ez 

ziren ia mugitzen, inguruko musiken eta dantzen efektu onuragarriak jaso besterik ez 

zuten egiten. Gelditasun berbera sumatzen da Espainian jasotako kasu gehienetan, eta, 

bereziki, Fragan jasotako kasu guztietan. Biktimen sexuari dagokionez, Sardiniako zein 

Espainiako eremu askotan, tarantismoaren prozedura sinboliko-erritualak bat egiten 

zuen intoxikazio edo benetako latrodektismo kasuekin, batez ere gizonezkoek egiten 

zituzten soro-lanetan. Horrek azalduko luke sintoma fisikoen (hala nola min 

abdominalak) eta izaera psikosomatikoa duten bestelako sintomen konbinazioa (hala 

nola larritasuna, depresioa eta berehalako heriotzaren sentsazioa). (…) Tarantismoa, 

gaixotasuna baino, terapia izaten zen, metatutako tentsioak askatzeko aukera ematen 

baitzuen. Tarantatuek publikoki agresibitatea adierazteko aitzakia bikaina ere bazen 

−askotan gertueneko ahaideen aurka−, bestela, bizitza normalean, onartzen ez 

zitzaiena.”  

TAUSIET, María: “La Fiesta de la Tarántula: júbilo y congoja en el Alto Aragón”, in Revista de 

Dialectología y Tradiciones Populares, LXIV. lib. (2009), 67 eta 70.Moldatuta. 
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 TESTUARI BURUZKO GALDERAK 

 Galdera hauek taldeka erantzungo dira, Arkatzak erdira5 dinamika erabilita. 

1. Noiz gertatzen zen hozkada? Pertsonaren bizitzaren zein unetan? 

2. Tarantismoaren ezaugarriak ezberdinak dira lekuaren arabera. Azaldu arrazoia. 

3. Tarantismoan ez dago intoxikazio fisikorik, ezta erotasun indibidualik ere. Zer da 

orduan?  

 
 
 
 
 

                                                           
5
 Dinamikaren azalpena 3. eranskinean dago. Powerpointa ere badago, dinamika ikasgelan garatu behar denerako. 

 

 Tarantella of Apulia 
https://youtu.be/038Y_3vnMEM 

 
• Ikusi bideoa eta erantzun galderei  idatziz. 

1. Nolakoa da Tarantellaren erritmoa?  

2. Zergatik izan daiteke terapeutikoa horrelako dantza bat? 

3. Tarantella tarantismotik eratorritako dantza tradizionala da. 

Terapeutikoa izatetik espektakulua izatera igaro da. Zer iruditzen zaizu? 

 

 

 

https://youtu.be/038Y_3vnMEM
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 Magia-jardute batek historiatua izan behar du ulergarria izan dadin, hau da, komunitateak 

mitologia hori edo erlijio hori partekatu behar du, eta magia-jardutea zibilizazio, garai eta 

inguru historiko jakin horietan ulertua izan behar da, nolabaiteko ordena metahistorikoaren 

partekatze komunitarioan bihurtzen baita ulergarri eta eraginkor. 

Magiaren eta historiaren arteko bat-egite horretan –eta edozein magiak abian jartzen 

duen historiaren eta metahistoriaren arteko erlazioan– Ernesto de Martinok magikoaren 

funtsa jaso du, eta zergatik den ezabaezina azaldu du. Izan ere, existentzia beti da 

kolokazkoa eta ezingo litzateke sostengatu egitura babesleak diren mitologiak, erlijioak, 

magiak, astrologiak, kiromantziak eta arrazoiak ematen dioten babesa izango ez balu. 

Hortaz, magiaren zentzua ez da horrenbeste “arketipoetan” bilatu behar, existentziaren 

bilakaera baldintzatuko luketen apriorietan, bestelako erlazio batean baizik. Bi kontu hartu 

behar dira aintzat: batetik, existentzia indibidual bakoitzak bizi dituen ezegonkortasun, 

kontigentzia eta desordenak, eta, bestetik, komunitate historiko bakoitzak bizirik irauteko, 

nahitaez, sortu behar dituen antolaketa- eta finkapen-prozedurak. Antolaketa- eta 

finkapen-prozedura horiek magiaren forma har dezakete, portaera horiek aintzat hartzen 

dituen komunitate historikoak erritua errepikatzen duen bitartean; edo, bestela, 

arrazoiaren forma har dezakete, komunitate historiko jakin batek haren arauetan fedea 

duen bitartean. 

Magia determinazio historikotik bereizten badugu, ez dugu magiaz ezer ulertuko, ezta de 

Martinok aztertzen duen historiaz ere, non historia bera ezegonkortasun eta 

kontingentziaren leku den, eta, soilik, metahistoriarekiko fedean oinarrituta bizitzea posible 

den. Oinarri hori Jainkoak ordenatua den ala arrazoiak ordenatua den ez da garrantzitsua. 

Bai, ordea, bizipen subjektiboa, zeinak konbentzimendua daukan gizakiaren existentzia 

etengabe mehatxatzen duen negatibotasuna izan daitekeela birbideratua eta erlatibizatua, 

ordena jakin bati jarraituta. Horren erlatibizazioan datza gizakiaren ez galtzeko eta aurrera 

jarraitzeko aukera, hots, historia egiten jarraitzeko aukera. 

 

Umberto Galimberti –ren hitzaurrea in DE MARTINO Ernesto: Sud e magia, Feltrinelli , Milan (2018), XI-XII. 

Moldatuta. 
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 TESTUARI BURUZKO GALDERAK 

1. Autoreak kolokazko existentziaz hitz egiten du. Zer esan nahi du? 

2. Magia-prozedurak une historikoan aztertu behar dira, ulergarriak izateko. Zergatik? 

3. Autorearen ustez, zer funtzio dauka magiak? 

4. Zer behar da prozedura magikoa emateko? Eta prozedura arrazionala emateko?  

 

 

 

 

• Bilatu beste erritual terapeutikoren bat eta esan zer kulturatan ematen den. 
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3.3. ETNOPSIKIATRIA GAUR EGUN 
 

Etnopsikiatria, edo psikiatria transkulturala, psikiatriaren adar kritikoetako bat da. 

Etnopsikiatriak desoreka edo nahasmendu psikiatrikoak aztertzen ditu, pazientearen jatorri etnikoa 

eta testuinguru kulturala aintzat hartuta. Etnopsikiatriak adierazten du nahasmendu jakin batzuk 

giro kulturalari estuki lotuta daudela eta ezin direla kategoria psikiatriko unibertsalen bitartez 

azaldu. 

Etnopsikiatria XX. mendearen erdialdean hasi zen garatzen. Garai hartan kolonizatutako 

herrialde asko zegoen oraindik Afrikan; ondorioz, gatazka latzak sortzen ziren kolonizatzaileen eta 

kolonizatutakoen kulturen artean, biztanleriaren eguneroko bizitzan eragin handia zutenak. 

Hori dela eta, zenbait psikiatra gatazkok eta psikiatriak zuten harremana aztertzen hasi ziren. 

Adibidez, Frantz Fanon, Thomas Adeoye Lambo eta Henri Collomb.  

Psikiatra horiek zabaldutako ildotik garatuko zen ondoren etnopsikiatria, gaur egun arte. 

Aipatzekoak dira eginkizun horretan Georges Devereux, Ernesto De Martino, Tobien Nathan, 

Robeto Beneduce eta François Laplantine, besteak beste.  

Etnopsikiatriaren aztergaiak askotarikoak dira, betiere kulturen arteko alderaketan 

oinarritutakoak: kolonizazio-prozesuek gizabanakoen psikean duten eragina, sendatze-mekanismo 

tradizionalen eta modernoen arteko talka, migrazio-prozesuetan gizabanakoek bizi dituzten 

desoreka existentzial eta psikologikoak eta abar. 

Gaur egun immigrazio-prozesuek mendebaldeko gizarteetan duten dimentsioa handia da, eta 

etorkinen harreran ezinbestekoa da etnopsikiatriaren ikuspuntua aintzat hartzea. Migrazioa oso 

esperientzia traumatikoa izan ohi da, eta, gehienetan, etorkinek laguntza psikiatrikoa behar izaten 

dute. Baina artatzea eraginkorra izan dadin, ezinbestekoa da psikiatrek eta psikologoek 

pazientearen dimentsio kulturala kontuan hartzea, hau da, haren sufrimendua ulertzeko onartu 

behar dute dituen kodeak bestelakoak direla, mendebaldeko gizartean dauzkagunekin alderatuta, 

oso bestelakoak. Erronka, beraz, bi dimentsio kulturalen arteko zubia eraikitzean datza:  batetik, 

pazientearen dimentsio kulturala errespetatzean eta onartzean, eta, bestetik, psikologoak nahiz 

psikiatrak lanerako dituen ezagutzak baliatzean –horiek ere kulturalak direla aintzat hartuta−. 
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 TESTUARI BURUZKO GALDERAK 

1. Demagun klinikoak ez dakiela etnopsikiatriaz. Zer egiteko joera du beste kultura 

bateko pazientearen aurrean? Zer arazo izango du? 

2. Zer da sintoma? 

3. Etnopsikiatriaren berri duenean, berriz, zer gertatzen zaio, askotan, klinikoari? 

4. Beraz, zer zailtasun dago kultura ezberdina duten pertsonen arteko terapian? 

 

Beharbada, psikopatologian gainerako zientzia humanistikoetan baino eragin 

handiagoa du behatzaileak zer begirada duen deskribatutako objektuarekiko. Klinikoak, 

etnopsikiatriaren oharren berri ez duenean, behatutakoa mendebaldeko psikiatriaren 

arabera deskribatzeko joera izaten du. (…) Afrikako sorginkeria pertsekuzio-delirio 

bezala tratatuko du, konjuruak eta posesio-gertakariak konbertsio histeriko bezala eta 

iniziazio-ikuskariak benetako psikosi haluzinatorio bezala. Baina sintoma ez da adimen 

barneko gatazken adierazpen desbideratua eta sinbolikoa, soilik; neurri berean, 

komunikatzeko saiakera ere bada, beldur pribatuen isolamendutik irteteko saiakera, 

hain zuzen. Hori dela eta, sintoma behatzen duenaren pertzepzioa sintoma beraren 

parte da. Sintomak hizkuntza bat darabil, eta klinikoak, berriz, beste bat: sortu baino 

lehen baliogabetzen da erlazio terapeutikoa.(…) Alderantziz gertatzen da kliniko batek 

etnopsikiatriako ezagutzak dituenean: distortsio terapeutikoa askoz ere txikiagoa da. 

Kasu horretan, arazo psikikoa aintzakotzat ez hartzeko joera du klinikoak, sintomaren 

alde kulturalari soilik arreta jartzeko. Psikopatologoa liluratuta eta zer egin ez dakiela 

geldituko da orduan: liluratuta, pazientea informatzaile etnologiko gisa ikusten 

duelako; zer egin ez dakiela, aurrekoaren ondorioz, ez duelako bere burua ikusten 

lanbidearen erregelei jarraitzeko, uste baitu ez daukala lanbidearen erregelei 

jarraitzeko zilegitasunik. (…)  

Hona nire hasierako hipotesia: klinikoak dituen zailtasunak, jatorriz beste kultura 

batekoa den pazientearen ardura hartzen duenean, ez datoz hainbeste pazientearen 

talde etnikoak berezko dituen tradizio, mito eta errituen inguruko balizko 

ezjakintasunagatik, baizik eta paziente horiei ezin dielako egokitu mendebaldeko 

psikologiaren tratamendua. 

BENEDUCE, Roberto: Etnopsichiatria. Sofferenza mentale e alterità fra Storia, dominio e cultura.,Carocci ed., 

Roma (2007), 277-278. Moldatuta. 
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  DEBATEA: SENDABIDE KULTURALA? 

• Irakurri ondorengo egoera eta erantzun galderei idatziz. 

Hemengo terapeuta batek esan dizu antsietatea duzula. Beste kontinente batera joan zara bizitzera 

eta hango mediku tradizional batek esan dizu norbaitek begizkoa bota dizula eta horregatik zaudela 

ondoezik.   

- Noren azalpena onartuko duzu? Zergatik?  

- Mediku tradizionalak sendagai jakin bat hartzeko esaten badizu, hartuko duzu?  

- Hartzekotan, zergatik hartuko duzu? 

- Gure herrialdera etortzen direnek antzeko egoera biziko dute? 

 

 

• Egin testuaren laburpena.   

• Aztertu nola tratatzen den eroa gaur egungo beste kulturetan. 

 

 

 

 

 
 El Vimbuza, danza de la curación 

https://youtu.be/nnxuFtBOmw4 
 

• Ikusi bideoa eta erantzun galderei idatziz. 

1. Nongoa da tradizio hori? 

2. Zertarako erabiltzen da dantza? 

3. Nor izan ohi dira pazienteak? 

4. Noiz eta zer egoeratan sortu zen dantza? 

5. Zer antzekotasun du Tarantismoarekin? 

6. Zergatik da musika sendabidea? 

 

https://youtu.be/nnxuFtBOmw4
https://youtu.be/nnxuFtBOmw4
https://youtu.be/nnxuFtBOmw4
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4. EROTASUNA GIZARTEAN 

4.1. ANTIPSIKIATRIAREN ALDARRIKAPENAK 

 

“Biolentzia psikiatrikoan eragin handiena duten gizarte erakundeak dira estatua, familia eta medikuntza. 

Estatuak baimena ematen du buruko gaitza duten gaixo arriskutsuak gogoz kontra kartzelatzeko. Familiak 

onartu eta erabili egiten du aukera hori. Eta medikuntzak, psikiatriaren bitartez, erakundea kudeatzen du, eta 

behar diren zuritzeak eskaintzen ditu ”.  

 Thomas Szasz 

 

 

Antipsikiatria psikiatria ofizialaren teoria eta praktika auzitan jarri zituen mugimendu kritikoa 

izan zen. Psikiatriaren beraren barnean sortu zen, 60ko hamarkadan. Buruko gaitzak zituzten 

pertsonen eskubideak aldezten zituen, psikiatriak erabilitako metodo ankerrak salatuta eta 

mediku-pazientearen arteko botere-erlazioaren aldea agerian utzita. 

1930 eta 1950 urteen artean Estatu Batuetan prozedura oso bortitzak erabili ziren psikiatrian, 

hala nola, elektroshok-a eta lobotomia. Biztanleriak eta kliniko askok gogor kritikatu zituzten; 

ondorioz, 50eko hamarkadan, laborategi farmazeutikoek klorpromazina izeneko antipsikotikoa 

sortu zuten, eta azkar zabaldu zen. Hasieran  –aurreko metodoen krudeltasunarekin alderatuta– 

aurrerapentzat hartu bazuten ere, ondorio kaltegarriak agerian gelditu ziren berehala, eta, berriro, 

eztabaida piztu zen.  
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Gauzak horrela, hainbat psikiatrak psikiatriaren aurkako mugimendu sakona eratu zuten. 

Ezagunenak David Cooper, R. D. Laing, Thomas Szasz eta, Italian, Roberto Basaglia izan ziren. Haiek 

ez zetozen beti bat teorizazioan; horregatik, mugimendu oso heterogeneoa izan zen antipsikiatria. 

Ikuspuntu aldaketa aldarrikatzen zuten.  Biztanleriak nahasmendu psikologikotzat zuena –eta, 

batez ere, instituzioek zutena–, biztanleria kontrolatzeko trena zen haientzat, estigmatizazioa eta 

patologizazioa eragiten zutelako.  

Antipsikiatriaren inguruan biltzen ziren autoreek bat egiten zuten gehiegizko medikazioaren 

aurka, baita etiketa-diagnostikoek eragiten zituzten arriskuen aurka ere. Haien ustez, psikiatrek eta 

medikuek diagnostiko psikiatrikoa ezartzeko etiketatzen zutena, jokabide jakin bat baino, pertsona 

osoa izaten zen, eta gizartean kokaleku bat ; hau da, pazientea buruko gaixotasuna zuen gaixo 

bezala hartzen zuten, pertsona oso bezala hartu ordez. 

Tomas Szasz psikiatrak adierazi zuenez, gaixotasun mentalaren kontzeptu bera da desegokia. 

Haren ustez, gaixotasun terminoa gorputzaren eremuari dagokio, eta mentala terminoa, berriz,  

pertsonaren eremu existentzialari. Hortaz, pertsonaren ondoeza medikazioa erabiliz bideratu 

beharrean, jokabide eta egoera existentzialaren autoesplorazio gidatua  erabiliz bideratzea 

proposatu zuen.  
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Jada azaldu dudan bezala, Erdi Aroko sorginak zein buruko gaitzen bat dutenak 

gizartearen pekamenezko biktima* dira; alegia, gizartea errugabetzeko aukeratuak izan 

diren pertsonak. Gizartea bere burua garbitzen saiatzen da hainbat kide sakrifikatuz, 

integritatea mantentzeko zein bizirik irauteko. Baieztapen horrek aurresuposatzen duena 

hau da: gizataldeek, maiz, pekamenezko biktima baten beharra daukate frustrazioa 

kanporatzeko. Zein dira suposizio horretara eramaten gaituzten frogak? Eta, zer funtzio 

sozial eta psikologiko betetzen du biktima horien suntsipenak? (...) 

Ontzat eta onuragarritzat jotzen dena gorputzean, gizakiarengan edo komunitatean 

barneratu behar da, eta gaiztotzat edo kaltegarritzat jotzen dena, berriz, kanporatu. Irizpide 

hori mantendu egin da balio medikuek ordezkatu dituztenean balio erlijiosoak: osasunari 

mesede egiten dion edozer –elikagai onak, herentzia ona, ohitura onak– onartu eta sustatu 

egin da; gaixotasuna dakarren edozer, berriz, –pozoiak, mikrobioak, herentzia akastuna, 

ohituta txarrak– ezabatu eta baztertu egin da. Aurreko garaietan erritu erlijiosoak egiten 

ziren bezala egiten dira orain zeremonia psikiatriko berriak, barneratzeko ala baztertzeko, 

berresteko ala baliogabetzeko, goresteko ala degradatzeko. Ontzat hartzen dena, egun 

mentalki osasuntsu gisa definitua, bereganatu egiten da; txartzat edo gaiztotzat hartzen 

dena, egun mentalki gaixo gisa definitua, arbuiatu egiten da.(...)  

Azalpen horrek azpimarratu nahi du psikiatria instituzionalak baduela zeremonia 

medikotik, eta, batez ere, izaera magikotik. Horrexegatik da jardute psikiatrikorako hain 

erabakigarria jendea sailkatzea: osasuntsu ala gaixo. Erlijio moderno eta zientifikoaren apaiz 

nagusi den psikiatrak ebazten duen berrespen ala baliogabetze sozialaren lehen urratsa da; 

sakrifikatuko den pekamenezko biktima –buruko gaitza duena– komunitatetik 

kanporatzeko justifikazioa da. Porrot egingo du zeremonia hori ekintza teknikotzat jotzeko 

edozein saiakerak. Adibidez, homosexualtzat hartu diren atzerritarrak herrialdeko 

hiritargotik kanporatzeko termino logiko eta arrazionaletan azaltzeko saiakera orok, edo, 

homosexualtzat hartzeko aintzat hartu diren irizpideak azaltzeko saiakera orok. (...)  

Pekamenezko biktima beharrezkoa da, ordena sozialetik kanporatu beharreko gaitzaren 

sinboloa delako eta haren existitze hutsak komunitatearen gainontzeko kideak on 

bilakatzen dituelako. (...) Erailtzea ala eraila izatea; horra hor, oihaneko animalia 

harrapariaren bizi-legea. Estigmatizatzea ala estigmatizatua izatea; horra, berriz, gizartean 

bizi den gizakiaren bizi-legea. Gizakiak bizirauteko berebiziko garrantzia du taldean onartua 

izateak. Hori lortzen ez badu, pekamenezko biktima har dezaten uzten badu, ordena 

sozialetik kanpo geldituko da, edo sakrifikatu egingo dute.  

*Gaztelerazko víctima propiciatoria edo víctima expiatoria. 

SZASZ, Thomas: La fabricación de la locura, Kairós, Barcelona (1974), 269 eta 275-278. Moldatuta. 
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 TESTUARI BURUZKO GALDERAK 

• Taldeka jarrita hitzen jokoa6 dinamika erabili testuko zenbait kontzeptu zail argitzeko: 

pekamenezko biktima, ordena soziala, sakrifikatu, erritua. 

1. “Erdi Aroko sorginak zein buruko gaitzen bat dutenak gizartearen pekamenezko 

biktimak dira”. Zer esan nahi du esaldiak? 

2. Szasz-ek erritu erlijiosoak eta jarduera psikiatrikoak parekatzen ditu. Zertan? 

3. Zergatik dira beharrezkoak pekamenezko biktimak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Dinamikaren azalpena 4. eranskinean dago. Powerpointa ere badago, dinamika ikasgelan garatu behar denerako. 

 Psiquiatria, locura y sociedad. Saberes imperfectos 
https://youtu.be/slQQQQSVyJw 

• Ikusi bideoa eta erantzun galderei idatziz. 

1. Zer funtzio daukate gaur egun diagnostikoek? 

2. Zergatik aldarrikatzen du erotasuna? 

3. Krisiak eragiteko, zerk dauka desoreka biokimikoek baino 

garrantzi handiago? 

4. Nolakoa izan behar du, haren ustez, profesionalen jarrera 

eroekiko?                

 

https://youtu.be/slQQQQSVyJw
https://youtu.be/slQQQQSVyJw
https://youtu.be/slQQQQSVyJw
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Starry, starry night 

Paint your palette blue and grey 

Look out on a summer’s day 

With eyes that know the darkness in 

my soul 

Shadows on the hills 

Sketch the trees and the daffodils, 

Catch the breeze and the winter chills 

In colors on the snowy linen land. 

Vincent 
Don McLean 

Diskoetxea: United Artists Records 

 
• Entzun abestia eta erantzun galderei. 

https://youtu.be/Ei0ThYOY0_4 

 

- Margotu daiteke erotasuna? 

- Zer kolore emango zenioke? 

- Izan daiteke artea eroaldia jasangarri 

egiteko modua? 

- Nori eskaini dio abestia McLean-ek? 

Zergatik? 

- Pasarte batean “you suffered for 

your sanity” esaten du. Zer adierazi 

nahi du? 

 

 

 

 

https://youtu.be/Ei0ThYOY0_4
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 TESTUARI BURUZKO GALDERAK 

1. Zer jaso duzu olerkia irakurrita? Tristura, itxaropena, erronka? 

2. Azken lau lerroek zer adierazi nahi dute? 

 

UN LOCO 

Es una tarde mustia y desabrida 
de un otoño sin frutos, en la tierra 

estéril y raída 
donde la sombra de un centauro yerra.  

Por un camino en la árida llanura,  
entre álamos marchitos,  

a solas con su sombra y su locura,  
va el loco hablando a gritos.  

Lejos se ven sombríos estepares,  
colinas con malezas y cambrones,  

y ruinas de viejos encinares 
coronando los agrios serrijones.  

El loco vocifera 
a solas con su sombra y su quimera.  

Es horrible y grotesca su figura;  
flaco, sucio, maltrecho y mal rapado,  

ojos de calentura 
iluminan su rostro demacrado.  

Huye de la ciudad... Pobres maldades,  
misérrimas virtudes y quehaceres 
de chulos aburridos, y ruindades 

de ociosos mercaderes.  
Por los campos de Dios el loco avanza.  

Tras la tierra esquelética y sequiza 
—rojo de herrumbre y pardo de ceniza— 

hay un sueño de lirio en lontananza.  
Huye de la ciudad. ¡El tedio urbano!  
—¡carne triste y espíritu villano!—.  

No fue por una trágica amargura 
esta alma errante desgajada y rota;  
purga un pecado ajeno: la cordura,  

la terrible cordura del idiota. 
 

Antonio Machado 
 

https://www.poemas-del-alma.com/un-loco.htm 

 
 

 

https://www.poemas-del-alma.com/un-loco.htm
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Hay locuras para la 

esperanza, 

Hay locuras también del 

dolor. 

Y hay locuras de allá,  

donde el cuerdo no alcanza, 

locuras de otro color. 

Locuras 
Silvio Rodriguez 

Diskoetxea: Fonomusic 
 

• Entzun abestia eta erantzun 

galderei. 

https://youtu.be/-7X52XAwygk 

- Zer aipatzen du, 

erotasunaren alde onak ala 

txarrak? 

- Abestiak hau dio: “ Y hay 

locuras de allá, donde el 

cuerdo no alcanza, locuras de 

otro color”. Azaldu esaldia.  

- Zergatik dio erotasun batzuk 

ez direla sendatu behar? 

 

 

https://youtu.be/-7X52XAwygk


 

   

 

37 

 

 

 

  DEBATEA: BALDINTZA SOZIALEN ETA EKONOMIKOEN ERAGINA ZORAMENEAN 

• Eztabaidarako Eztabaida bi mailatan7 dinamika erabiliko duzue.  

- Baldintza txarretan bizi den jendeak aukera gehiago du erotzeko? 

- Zer lotura dute baldintza ekonomikoek  erotasunarekin? 

- Langabezia handia dagoen lekuetan ero gehiago egongo da? 

- Familia eta harreman-sare zabala izateak eragina du erotasunean? 

 

                                                           
7
 Dinamikaren azalpena 5. eranskinean dago. Powerpointa ere badago, dinamika ikasgelan garatu behar denerako. 

 

MMAADD  PPRRIIDDEE  EEGGUUNNAA 

• Ikusi bideoa eta erantzun galderei idatziz. 

 Mad Pride: https://vimeo.com/245566371 

- Zergatik daude harro egun hori aldarrikatzen dutenak? 

- Zein dira aldarrikapenak? 

- Ero bazina, harro egongo zinateke? Zergatik? 

• Elkartu lauko taldetan eta imaginatu ero-talde bat zaretela. Manifestu bat argitaratu nahi 

duzue, jendeak zuen egoera ezagutzeko. Zerrendatu idatziz zuen aldarrikapenak (dituzuen 

beharrak, aldarrikapenak, ardurak…). 

• Behin eginda, alderatu manifestu honekin. 

http://orgullboig.org/wp-content/uploads/2018/04/manifiesto_orgullo_loco_CAST.pdf 

 

* Gaiaren inguruko informazio osagarria artikulu honetan: 
https://www.mentesana.es/salud-mental/que-reivindica-dia-orgullo-loco_1637 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/245566371
https://vimeo.com/245566371
http://orgullboig.org/wp-content/uploads/2018/04/manifiesto_orgullo_loco_CAST.pdf
https://www.mentesana.es/salud-mental/que-reivindica-dia-orgullo-loco_1637
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4.2. MENDEBALDEKO GIZARTEAREN GAITZAK 

 

“Creo que todos tenemos un poco de esa bella locura que nos mantiene andando cuando todo 

alrededor es tan insanamente cuerdo”. 

Julio Cortázar 

 

Urte gutxitan, asko aldatu da Mendebaldeko gizartearen biztanleen bizimodua. Gure aitona-

amonek zeramaten bizimoduarekin alderatuta, oso bestelakoa da gaur egungoa. Eta Byung-Chul 

Han filosofo korearrak ohartarazi digun bezala, garai bakoitzak bere ajeak dauzka: bereizgarri 

dituen gaixotasunak. 

 Azken hamarkadetan zientziak eta teknologiak garapen handia izan dute, eta aurkikuntza 

berriak agertzen dira aurretik aurkitutako beste batzuen ondorioak ebaluatzeko tartea izan 

aurretik. Dena den, neurri batean behintzat, bagara gai aldaketa horiek gure egunerokoan nola 

eragiten duten barrundatzeko.  

Asko dira gaur egun ongizate mentalean eragina duten faktoreak. Teknologia berriek, oro har, 

gure erritmoa azkartu dute, batetik, eta, lan-denboraren eta aisialdi-denboraren arteko muga 

lausotu dute, bestetik. Zehazki, Internet eta sare sozialek hiperkomunikazioan murgildu gaituzte. 

Horrek guztiak gaitz berriak ekarri ditu berekin, gehienak psikologikoak: tekno-estresa, Hikikomori-

sindromea, menpekotasun berriak... Jada existitzen zen erlazioetan espazio zibernetikoaren 

bitartekaritza, baina gehiago dira orain sufrimendu handia eragiten duten harreman gatazkatsuak: 

sexting-a, ziber-jazarpena edo ciberbullying-a eta grooming-a.  

Bestalde, mundu garaikideak erreferentzia asko nola desagertu diren ikusi du: familia, erlijioa, 

komunitatea, epe luzerako bikotea, bizitza osorako lana… Zygmunt Bauman-en hitzekin esateko, 

mundua likido bihurtu da zeuden erreferentzia solido guztiak desagertu egin direlako, eta, 

hemendik aurrera, bizitzaren norabidea gizabanakoaren ardura izango da bete betean. 

Ez dira, beraz, oso onuragarriak gaurko bizimoduak psikean eragiten dituen ondorioak: estresa, 

arretaren dispertsioa, inpultsibotasuna, antsietatea eta frustrazioa. Horiek dira, dugun 

bizimoduagatik, ordaindu beharreko tasak, eta ez dira nolanahikoak. Horiek gure garaiko ajeak! 
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 TESTUARI BURUZKO GALDERAK 

1. Zer eragiten dute gizabanakoarengan bizi-baldintza normalek? 

2. Bizi-baldintza normalen eragina talde azpi-pribilegituetan ematen da, soilik?  

3. Zer aldatu behar da gizabanakoak modu osasuntsuan bizitzeko? 

 

 

Psikiatrak mediku orokor gisa jardun dezake, eta terapia bideratu dezake pazienteak 

parte har dezan familian, lanean eta ingurunean; aldi berean, eragin dezake inguruneko 

faktoreetan eta horiek aldatzen saiatu ere –bere esku dagoen neurrian–. Mugak berehala 

azaleratuko dira, baldin eta pazientearen tentsio eta gatazka mentalak lanaren, auzoaren 

edota status sozialaren baldintza ezegokiek eragindakoak ez ezik, lanaren, auzoaren edo 

status sozialaren beraren baldintza normalek eragindakoak diren, alegia, horien izaerak 

berak eragindakoak. Hortaz, baldintza horietan bizitzeko normal bihurtzen saiatzea 

litzateke, hain zuzen, tentsio eta gatazka horiek sorraraztea; edo, bestela esanda, pazientea 

gaitzea gaixo izateko, gaixotasuna osasun bezala bizi dezan, gaixo dagoela aintzat hartu 

gabe, hark eta ingurukoek jotzen baitute gaitzik gabekotzat eta normaltzat. Horrelakorik 

gertatuko litzateke haren lana estutu eta zakartu egiten duen lana balitz (alferrikakoa 

gainera, nahiz eta ondo ordaindua egon eta sozialki beharrezkoa izan), edota, pertsona hori 

ezarritako gizartean talde minoritario azpi-pribilegiatu baten partaide balitz, tradizionalki 

pobrea eta nagusiki lan fisikoetara, mendekotasunekoetara eta zikinetara dedikatua. Baina 

hori guztia eskalaren beste muturrean ere gerta daiteke (forma oso ezberdinetan), 

negozioen eta politikaren handikien artean, non lana probetxugarria eta eraginkorra izan 

dadin, ankerkeriaren, axolagabekeria moralaren eta agresibitatearen ezaugarri iraunkorrak 

beharrezkoak diren. Horrelako kasuetan, funtzionamendu normala izango litzateke 

gizakiaren distortsio eta mutilazio baten baliokide –gizakiaren ezaugarriak nahi bezain 

apalki definituta ere–. (...) Gizarte gaixo baten barruan normal, egoki eta osasuntsu 

diharduen gizabanakoa, ez al da berau gaixoa? 

MARCUSE, Herbert: La agresividad en la sociedad industrial avanzada y otros ensayos, Alianza Editorial 

(1971), 102-103. Moldatuta. 
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Zoroarena 

Ez zait batere gustatzen zoroekin bidaiatzea. Batere. Ez dakizu nora begiratu. Gaur bat 
igo da, eta aldamenean esertzeko keinua egin du. Zer egin behar nuen? Leku ona utzi ala 
ez? Azkenean ez diot utzi, eta nire gainetik pasa behar izan du kristalaren ondoan 
esertzeko. Hori egiten dut besteekin, eta beste guztiek berdin jarduten dute, baina jadanik 
ez nengoen lasai. Beste edozeinek jakingo luke logika horren berri eta ez luke gauza 
pertsonalizatuko. Gauza erraza da: pasilloan esertzen denak ez du besteari lekua eskatu 
beharrik etab. Zoroak, ordea, ba al du horren berri? Agian ez, eta ezetz diodanean zera 
esan nahi dut: eta haserretzen bada, gaizki hartzen badu mugitu beharra edo pentsatzen 
badu beste gauzaren bat, adibidez, ez dudala eroekin bidaiatu nahi? 

Horregatik egin zait luzeegia Donostiarako bidaia. Bi urte bezala. Begiratzen nion 
zeharka –kontuz, ez konturatzeko– eta ez zirudien konturatzen zenik. Baina horrek ez 
ninduen batere lasaitzen, ezen eroek bai baitute gure aurpegi bera, eta soilik nekien eroa 
zela auzoan esaten delako –eta auzoak dena daki– eta bere amak ez duelako berari buruz 
inorekin mintzatu nahi. 

Lasai zirudien, erlojuari begira gutako bat balitz bezala; eta paisaiari ere erreparatzen 
zion batzuetan. Baina ez. Lasaitasun eza barruan neraman, eta nola ez autobusa baldin 
bada berez leku ezegonkorra. Berandu dator batzuetan; betetzen da leporaino. Dena dago 
pentsatua eroak bere izaera erakutsi dezan, garrasika has dadin eta ostikoka eta orruka –
eta hasten bada, nork jasoko du lehen muturrekoa eta ostikoa?− eta denak kutsatu eta 
autobusa eroriko da Oria ibaira. 

Eta ez esan ezetz. Zeren, adibide bat jartzeko, autobusa berandu badator, gaur bezala, 
eta ikusten badu nolatan gizon potolo horrek igo nahi duen autobusa beterik dagoela. Edo, 
okerrago, denak berandu goazela, ordulariari eta mobilari begia kendu ezinik, zer egun 
makurra izango dugun pentsatzen, eta emakume horrek, beti berberak, tinbrea jo eta 
geldialdi absurdoena egiten duenean. Bera bakarrik jaisten baita auzo txiki eta huts 
horretan, gainera irribarre eginez (badakielako bizitza izorratzen ari zaigula), eta mantso-
mantso eskailerak jaitsiz. 

Mesedez! Zer egin behar du eroak mementu horretan? Zer egin behar du, bi minutu 
eta hamazazpi segundo egongo garenean alferrik zain, eta emakume hori hartu eta 
hortzekin tripak aterako genizkionean?  

 

ZUBIAURRE, Urt: Izenik gabeko lurrak, Erein, Donostia (2016), 53. 
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 TESTUARI BURUZKO GALDERAK 

1. Itxura edo jarrera arraroak izaten ditu eroak? 

2. Nola daki pertsonaiak ondokoa eroa dela?  

3. Zer gertatzen da azkeneko bi paragrafoetan? 

4. Narratzailea zoroaren agresibitatearen beldur da. Ipuinean, nork erakusten du 

agresibitate gehien? Zertan sumatu duzu? 

5. Eguneroko erritmoak eragiten duen erotasunaren inguruko kritika egiten da. Zertan 

nabari daiteke? 

MUNDU DIGITALA ETA BURUKO NAHASMENDUAK 

• Dirudienez, garapen digitalak nahasmendu berriak eragin ditu. Banatu hiru taldetan.  

Galderak oinarri hartuta, bilatu informazioa honako nahasmenduen inguruan: 

teknoestresa, nomofobia eta FOMO sindromea.  

- Zer da? 

- Zer arazo sor ditzake? 

- Zein izan daiteke nahasmendua gainditzeko irtenbidea? 

* Gai honen inguruko informazio osagarria: 
https://psicologiaymente.com/clinica/tecnoestres 

https://goiena.eus/komunitatea/ietxeberria/1518768819730-fomo-sindromea 
https://www.gazteberri.eus/?p=2223 

https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/que-es-la-nomofobia-151392813381 
 

• Aztertu Hikikomori nahasmendua. Ikusi bideoa eta erantzun galderei. 

 HIKIKOMORI: urruntze soziala Japonen 
https://youtu.be/748c3afOp4Y 

 
- Zeri deritzo Hikikomori? 

- Japoneko berezko gaixotasuna da ala hedatuago dago? 

- Zer baldintza sozialetan eta ekonomikotan agertu ohi da? 

- Orain dela 100 urte Hikikomori nahasmendua gerta zitekeen? Zergatik? 

* Gai honen inguruko informazio osagarria: 
http://revistaaen.es/index.php/aen/article/viewFile/17036/16906 

  http://euskaljakintza.com/hikikomoriak/ 

https://psicologiaymente.com/clinica/tecnoestres
https://goiena.eus/komunitatea/ietxeberria/1518768819730-fomo-sindromea
https://www.gazteberri.eus/?p=2223
https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/que-es-la-nomofobia-151392813381
https://youtu.be/748c3afOp4Y
https://youtu.be/748c3afOp4Y
http://revistaaen.es/index.php/aen/article/viewFile/17036/16906
http://euskaljakintza.com/hikikomoriak/
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  DEBATEA: GERO ETA AZKARRAGO BIZI GARA? 

• Irakurri testua eta egin gogoeta galdera hauen inguruan. 

- Zergatik bizi gara hain azkar? 

- Zer eragin izan dezake erritmoaren azkartzeak osasunean?  

- Ez al dugu orain lehen baino denbora gehiago guretzat? Nondik datorkigu kontrako sentsazioa? 

  

 

Ez da harritzekoa, beraz, denbora faltaren ideiak gizarte modernoetan 

piztu duen interes handia. Argitalpen akademikoetan zein herriko 

prentsan ohiko kexa da, eguneko hogeita lau orduak ez dira nahiko egin 

beharreko guztia egiteko. Bizitza-erritmoaren azkartze gupidagabea 

modernitate berantiarraren sintoma maltzurtzat hartzen da, gero eta 

biziagoak diren presioa eta estresa sortuz. Erabakigarria da denbora 

faltaren areagotzea zergatik gertatu den ulertzea, batik bat, osasun 

mentalean eta fisikoan dituen eraginengatik. 

WAJCMAN, Judy: Esclavos del tiempo,Paidós (Espasa), Barcelona ( 2017), 97. Moldatuta. 

 

 Life smartpone.  
http://escardo.com/life-smartphone 

• Ikusi bideoa eta erantzun galderei idatziz. 

1. Eskuko telefonoek gehiegi distraitzen gaituzte? 

2. Telefonoei begiratu bitartean gauza 

garrantzitsuak galtzen ditugu ? 

3. Arazo da eskuko telefonoen erabilera gure bizitza 

indibidualean? Eta gizartean? 

 

http://escardo.com/life-smartphone
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TALDE-LANA: NOLA ERAGITEN DUTE TEKNOLOGIA BERRIEK GURE ONGIZATEAN? 

• Egin 4 talde. Bakoitzak gai bati buruzko informazioa bilduko du, eta ondoren 10 minutuko 

aurkezpena egingo du. 

- Teknologia berrien eragina  giza harremanetan   

- Teknologia berrien eragina gorputzean 

- Teknologia berrien eragina adimen-gaitasunetan 

- Teknologia berrien eragina osasun psikologikoan 

 

 

 

 Idiots. Big Lazy Robots.  
https://youtu.be/NCwBkNgPZFQ 

• Ikusi bideoa eta erantzun galderei idatziz. 

1. Zure ustez, zergatik dira pertsonaiak robotak? 

2. Robot handiak eta grisak zer irudikatzen du? 

3. Laburmetraiaren egileek ondorengo esaldi hau 

erabili zuten: “Our hapiness is based on things we 

don´t need and governed by entities we don´t control, 

so waht? Sit down und turn on the TV!.” Zer harreman 

du esaldiak laburmetraiarekin?  

 

 

 

https://youtu.be/NCwBkNgPZFQ
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4.3. EROTASUNA ETA KAPITALISMOA 

  
 

“…taldeak taldekide bat zapaltzeagatik  salaketa jasotzen badu, norbanakoak komunitatea iraintzeagatik salaketa 
jasotzen badu baino errazago babestuko du bere burua”. 

Thomas Szasz 

 
 

“…‘pharmakos’ deitzen zitzaion herriaren bekatuak bere gain hartzen zituen biktimari.   (...) Erritu horietan hari  egozten 
zitzaizkion bekatuak, bekatuaren gaineko ustelkeria ezkutarazteko. Hartara,  ‘pharmakos’ bekatuaren inkarnazioa zen, 

izaki madarikatua eta sakratua”. 
 

George Rosen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.3.1. Psikofarmakoak gaur egun 

 

Garai guztietako sistema politikoek eta sozialek nolabaiteko eragina izan dute, seguru asko, 

orduko buruko nahasmenduak ulertzeko, tratatzeko eta modelatzeko orduan, baina sekula ez da 

gertatu kapitalismoan bezainbesteko hedapenik, ez diagnostiko berrietan, ez psikofarmakoen 

erabileran, ezta nahasmendu mentalen zenbatekoan ere. Horregatik, paradoxa bikoitza dugu. 

Batetik, biztanleriaren baldintza baliabideak nabarmen garatu diren herrialdeetan, hots, ongizate-

estatua dutenetan, nahasmendu psikologikoen tasak gora egin du; baina bizi-baldintzak hobetzean, 

ez litzateke jendearen osasun edo egonkortasun mentala hobetu beharko? Bestetik, aurrerapen 

teknologikoek inoiz baino baliabide gehiago eskaini dizkiote neurozientziari; horren ondorioz, gero 

eta “garatuagoak” diren farmako berri asko sortu dira, baina analisi- eta diagnostiko-prozedurek 

bilakaera izan badute ere, paziente gehiagok izan dute nahasmendu psikologikoa. Gero eta farmako 

eta tratamendu garatuagoak erabiltzen badira, gaixo gehiago egon beharko luke sendatuta, ezta? 
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Badira auzi horretaz arduratu diren autoreak, eta gehienek farmakoen alde problematikoa 

nabarmendu dute. Laborategi farmazeutikoek finantzatutako ikerlanetan, oro har, psikofarmako 

berrien onurak aipatzen badira ere, ikerketok modu zorrotzean aztertuta, nabaria da ondorioak 

partzialak direla; izan ere, ez dute egia osorik esaten, eta soilik emaitza positiboetan oinarritzen 

dira. Ostera, izaera inpartzialagoa duten ikerlanek –tartean inolako laborategiren interesik eta diru-

laguntzarik ez dutenek− kontrako emaitzak aurkezten dituzte, eta psikofarmakoen eraginkortasuna 

erabat zalantzan jartzen dute, edo zuzenean, baliogabetu. Horren adibide dugu Robert Whitakerrek 

egin zuen ikerlan sakona, Estatu Batuetan oinarrituta eta 2011n Anatomy of an epidemic liburuan 

jasoa. 

4.3.2. Diagnostiko berriak: Arreta-defizitaren eta hiperaktibitatearen nahasmendua 

 

Diagnostiko berriek gora egin dute modu harrigarrian azken hamarkadetan, hirukoiztu egin 

dira: 1952an Amerikar Psikiatra Elkarteak argitaratzen duen Buruko Nahasmenduen Gidaliburu 

Diagnostiko eta Estatistikoan8, 106 diagnostiko-kategoria agertzen ziren, eta 2000. urtean, aldiz, 

297. Emandako gorakada, Psikiatria Ofizialaren ustez, diziplinan eman den hobekuntzaren ondorioa 

da, baina kritika ugari jaso ditu. Askoren ustez, diagnostiko gehiago egiteak medikazioa areagotzea 

ekartzen du, eta, pazienteen onurarako baino, laborategien mesederako izaten da9, Psikiatria 

Akademikoaren oniritziarekin. 

Arreta-defizitaren eta hiperaktibitatearen nahasmendua, ADNH, paradigmatikoa da sektore 

kritikoen artean. 1968an ezagutu zenetik, azkar hedatu da diagnostikoa haurren artera. Hala ere, 

irregularra izan da hedapena, oso aldakorra baita estatus sozialaren arabera edota herrialdearen 

arabera. Holandan, adibidez, hiru haurretik batek ADNHrako farmakoak hartzen ditu, eta Frantzian, 

aldiz, haurren %0,5ek soilik.10   

Gaur egun, frogatu da ADNHrako erabiltzen diren psikofarmakoek ez dutela epe luzerako 

onurarik ekartzen eta, gainera, gazteen hazkuntzan eragin kaltegarria daukatela, hazkundea 

eragozten baitu. Hala ere, herrialde askotan –Espainian, adibidez– tratamendua medikazioa izan ohi 

da, familia-terapiak eta jokabide-terapiak emaitza hobeak ematen dituzten arren11.  

Paradoxikoki, aditu eta paziente askok uste dute12 gutxitan diagnostikatutako nahasmendua 

dela. Kritiko agertzen direnetako batzuek diote gehiegitan diagnostikatuta dagoela, eta beste 

batzuek, aldiz, diagnostikoa bera jartzen dute zalantzan. Nolanahi ere, oraingoz behintzat, ez dago 

balio diagnostikoa duen adierazle edo froga kliniko ziurrik13, eta, beraz, gaur egun14, susmo edo 

espekulazio hutsa da ADNH disfuntzio neurologikoa orekatzeko erabiltzen diren psikofarmakoen 

balioa. 

                                                           
8
 DSM 

9
 ILLOUZ, Eva: La salvación del alma moderna, Katz, Madrid (2010),  213. 

10
 UBIETO, José Ramón; PÉREZ ÁLVAREZ, Marino: Niños hiper. Infancias hiperactivas, hipersexualizadas, hiperconectadas, 
NED ed., Barcelona (2018), 77. 

11
 Ibid. 96-97. 

12
 http://www.feaadah.org/es/sobre-el-ADNH/datos-y-cifras.htm 

13
 https://youtu.be/pIgj_gH1aXI eta UBIETO, José Ramón;  PÉREZ ÁLVAREZ, Marino, Op. Cit. 85 

14 
WHITAKER, Robert: Anatomía de una epidemia, Capitan Swing, Madrid (2015), 266-267. 

http://www.feaadah.org/es/sobre-el-tdah/datos-y-cifras.htm
https://youtu.be/pIgj_gH1aXI
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4.3.3. Autoetekinaren garaia eta bizitzaren patologizazioa: gizarte terapeutikoa 

 

Psikiatriaren hedapenarekin batera psikologiak gizarteratze nabarmena izan du azken 

hamarkadetan, eta bizitzaren arlo gehienetan –pribatu zein publiko– esku hartu du: hezkuntzan, 

bikote-erlazioetan, familian, kirolean, lan-munduan, politikan, ekonomian… Adierazle 

nabarmenena autolaguntza-liburuen ugaritzea da15. Inguruan begiratzea besterik ez dago 

terminologia psikologikoa zer neurritan jendarteratu den nabaritzeko. Frank Furedik, trauma, 

estresa edo autoestimu termino psikologikoen hedapena aztertu zuen 1987tik 2001. urtera 

bitarteko prentsa arakatuz, eta emaitzek zer pentsatu ematen dute: 1987an, adibidez, aztertutako 

300 egunkarietan ez zen behin ere azaltzen autoestimu terminoa; 14 urte geroago, ostera, 

2001ean, 3500 aldiz agertzen zen egunkari berberetan. Beste hainbeste gertatzen zen gainerako 

terminoekin16.  

Autore askok kapitalismo neoliberalaren ideologiarekin eta interesekin lotzen dute 

psikologizazioa. Couchingaren, autolaguntzaren eta terapia-dinamiken bidez, enpresaren 

etekinaren eta lehiakortasunaren ideologia psikologiaren eremura egokitu dela diote. 

Autolaguntzaren guruek gure bizitzaren arlo guztietan hobetzeko aholkuak ematen dizkigute: nola 

egin aurrera17 lanean, nola hobetu harremanak, nola zuzendu emozio antzuak.. Badirudi 

norberaren bizitza auto-errendimendurako eta autoexploraziorako eremu bihurtu dela. Baina nork 

bere burua etengabe hobetu behar izateak, hots, nork bere alde ona baino onena garatu eta 

kanporatu behar izateak, eginkizuna amaiezin bihurtzen du, eta, Chul Han filosofoak azaldu 

moduan, jendearengan akidura eta etengabeko frustrazioa eragiten du. Filosofoaren ustez, burnout 

sindromea eta depresioa dira gure garaiko gaixotasun paradigmatikoak18.  

Beste autore batzuen ustez, gizartearen psikologizazioa gatazka sozialak gizabanakoaren 

eremura bideratzeko saiakera da. Gizarte terapeutikoan19 bizitzaren edozein arazoren jatorria eta 

konponbidea esparru psikologikoan kokatzen da. Bizitzak eragindako arazoak, tirabirak eta une 

kritikoak patologizatu egiten dira20, batetik, eta injustizia edo gatazka sozialak gizabanakoaren 

ardura bilakatzen dira, bestetik. Ondorioa jendearen kalteberatasuna edo ahultasuna da, 

pertsonentzat bizitzaren kudeatze soila zailegi balitz bezala, aditu baten gidaritza ezinbestekoa 

balitz bezala, eta betidanik sostengu-funtzioa bete duten esparru kolektiboak desagertu izan balira 

bezala. 

                                                           
15 

ILLOUZ, Eva. Op. Cit. 209. 
16 

https://fondacorga.blogspot.com/2015/12/cultura-terapeutica.html  
17 

Termino horiek guztiak enpresa mundutik hartutako terminoak dira: ingelesez (to progress at work,to optimize 

relationships, to manage unproductive emotions…) eta gazteleraz (progresar en el trabajo, optimizar las relaciones, 
gestionar las emociones improductivas…).  

18
 CHUL HAN, Byung: La sociedad del cansancio, Herder, Barcelona, 2017. 

19
 Gizarte terapeutikoaren kontzeptua jorratu duten aski autore daude: Eva Illouz, Frank Furedi, Christopher 

Lasch,Theodore Dalrymple, Vanessa Pupavac, James L. Nolan Jr. eta Eva Moskowitz, besteak beste. 
20 

ILLOUZ, Eva. Op. Cit., 212-213. 

https://fondacorga.blogspot.com/2015/12/cultura-terapeutica.html
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 TESTUARI BURUZKO GALDERAK  

1. Azken hamarkadetan barne-iraultza izan da gizartean. Zertan datza? 

2. 60ko hamarkadatik hona, nondik nora igaro da arreta? 

3. Zergatik dira desioa eta errepresioa probokazio bat subjektuarentzat? Zer eragiten 

dute? 

 

Iraultza informatikoarekin batera, “barne-iraultza” gertatu da gizarte 

postmodernoetan: sekulako “kontzientzia-mugimendua”, inoiz ez bezalako interesa 

norberaren ezagutzarekiko eta errealizazioarekiko. Horren adierazle dira psi-

erakundeen, eta, halaber, adierazpen eta komunikazio tekniken, meditazioen eta 

ekialdeko gimnasien hedapena.  

60ko hamarkadako sentsibilitate politikoak sentsibilitate terapeutikoari utzi dio 

bidea. Hazkunde ekonomikoa agortu denean, garapen psikologikoak hartu du txanda; 

informazioak produkzioa ordezkatu duenean, kontzientziaren kontsumoa bulimia berri 

bilakatu da: yoga, psikoanalisia, gorputz-espresioa, Zen-a, terapia primala, talde-

dinamika, meditazio transzendentala… Ondorioz, inflazio ekonomikoari psi-aren 

inflazioak eta berekin duen sustatze nartzisista itzelak jarraitu dio. Psi-terapiak Narciso-

ren irudi berria sortu du –behin betiko homo psicologicusarekin identifikatua−, pasioak 

Nia-rengana bideratzean, munduaren erdigune gisa eraiki duelako.  

Narcisok, bere buruarekin obsesionatuta, ez du amets egiten, ez dago narkosiak jota, 

ostera, Nia-ren askapenerako jarduten du etengabe, bere autonomia-helburu handirako. 

Maitasunari uko egitea, «to love myself enough so that I do not need another to make 

me happy», horra hor J. Rubin iraultzaile handiaren programa berria.(…) Inkontzienteak 

eta errepresioak kokapen estrategikoa dute psi dispositibo horretan, nartzisismo 

berriaren ezinbesteko eragileak baitira, subjektuaren egiaren inguruan ezartzen duten 

errotiko ezjakintasunagatik. Izan ere, probokazioa da desiraren amua eta errepresioaren 

hesia aldi berean eskaintzea, Nia-ren egia berreskuratzeko joera eutsiezina eragiten 

baitu. (…) Modu horretan, nartzisismoak inkontzientearen erronkari erantzuten dio: Nia 

askapen-, behaketa- eta interpretazio-lan amaiezinean jausten da bere burua berriro 

aurkitzeko.  

 

LIPOVETSKY, Gilles: La era del vacío, Anagrama, Barcelona (1986), 53-54. Moldatuta. 
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 DEBATEA: KALTEGARRIA AL DA GURE BIZIMODUA? 

 

• Irakurri testua eta egin gogoeta elkarrekin galdera hauen inguruan. 

- Gure bizimoduak zer eragiten du gehiago, kalte ala onura? 

- Nola arindu daiteke kaltea?  

- Kaltegarria dela dakigun arren, zergatik jarraitzen dugu bizimodu berarekin? 

 Gastatzen den diru-kopuru gehiena –eta are gehiago gastu horren 

hazkundea– gizarteak berak sortutako arazoei aurre egiteko erabiltzen da: 

desioak eta azken moda iragankorrak sustatzearen ondorioz sortutako 

arazoak, eta, halaber –paraleloki−, horiek eragindako ondorioak arintzeko, 

kontsumo-gizartean gaixotasun iatrogenikoak deiturikoen baliokide 

direlarik. Estatu Batuetako elikagaigintzak urtero 21.000 miloi dolar inguru 

gastatzen ditu elikagai sofistikatuenen, bitxienen eta, antza, zaporetsuenen 

zein zirraragarrienen desira bultzatzen. Aldi berean, dieten eta 

argaltzearen industriak urtero 32.000 miloi dolar inguru irabazten ditu. 

Gainera, aurreikuspenen arabera, tratamendu medikoetan gastatuko den 

kopurua bikoiztu egingo da datorren hamarkadan, hein handi batean 

gizartearen gaitza den obesitateari aurre egiteko. Bestalde, Los Angeles 

hiriko biztanleek urtero 800 miloi dolar ordaintzen dute, batez beste, 

gasolinan; baina, aldi berean, ospitaleetan kutsadura atmosferikoak 

eragindako asma, bronkitisa eta bestelako arnasketa-arazoak dituzten 

paziente-kopuruak markak hautsi ditu. Ondorioz, guztizko faktura medikua 

maximoetara igoko da berriro, jada markak hautsita bazituen ere.  

BAUMAN, Zygmunt: Amor líquido, Paidós (Espasa), Barcelona (2018),100-101. Moldatuta. 

 

 

Z.Bauman: Amor líquido, pp.100-101 
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I remember when, I remember, 

I remember when I lost my mind 

There was something so pleasant 

about that place. 

Even your emotions had an echo 

In so much space. 

Crazy 
Gnarls Barkley 

  Diskoetxea: Warner Bros Records 

 
 

• Entzun abestia eta erantzun 

galderei.  

https://youtu.be/bd2B6SjMh_w 

- Erotasunaren zer irudi ematen 

da? 

- Abestiak guztiok erotuta gaudela 

dio? 

- “Even your emotions had an 

echo in so much space." Zer 

esan nahi du? 

- Bideoklipean agertzen diren  

txuribeltzezko marrazkiek zeri 

egiten diote erreferentzia? 

 

 

 Dr. Peter Gøtzsche: la psiquiatría se 

hunde 

https://youtu.be/vo5xoik0HYg 

• Ikusi bideoa eta erantzun galderei idatziz. 

1. Gøtzsche-ren ustez, hainbat sineskeria daude 

psikiatriaren inguruan. Zein aipatzen ditu? 

2. Farmakoak ikertu ostean, zer ondorio atera 

zuen? 

3. Nola erantzun zioten profesional gehienek, 

Osasun-ministroa barne? Zergatik? 

4. Zer dio antidepresiboen inguruan? 

 

 

https://youtu.be/bd2B6SjMh_w
https://youtu.be/vo5xoik0HYg
https://youtu.be/vo5xoik0HYg
https://youtu.be/vo5xoik0HYg
https://youtu.be/vo5xoik0HYg
https://youtu.be/vo5xoik0HYg
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  DEBATEA: INOIZ BAINO EROAGO GAUDE? 

• Irakurri testua eta egin gogoeta elkarrekin galdera hauen inguruan. 

- Zer dago gehiago gure garaian, eroak ala etiketak? 

- Zergatik hartzen da hainbeste farmako? 

- Osasun Ministerioak diru asko gastatzen du osasun mentalean. Eraginkorra da? 

- Zergatik daude pronostiko hobeak herrialde txiroetan?  

Abiapuntutzat dugun arazoa nahasmendu mentalen areagotzea da, bai mota berrien 

agerpenari dagokionez, bai ezagunak direnen intzidentziari dagokionez. Izan ere, 

nahasmendu mota berriak betidanik existitu direla dirudien arren, benetan, orain dela 

hogei urte pasa agertu ziren, 1980. hamarkadaz geroztik. Horren adibide dira trauma-

ondoko estresa, paniko-krisia eta fobia soziala, diagnostiko-kategoria onartua duten 

batzuk aipatzearren. Ez da ahaztu behar, Amerikar Psikiatra Elkarteak 1952an 

argitaratutako Buruko Nahasmenduen Gidaliburu Diagnostiko eta Estatistikoaren lehen 

ediziotik (DSM-I) 2000. urtean argitaratutako ediziora (DSM-IV-TR) igo egin dela 

diagnostiko-kategorien kopurua, %200 baino gehiago. 1952an 100 kategoria izatetik ia 

300 kategoria izatera pasa da 2000n, eta gorakadarik handiena 80ko hamarkadako 

edizioekin batera eman da –ordukoak dira, hain zuzen, aipatutako nahasmendu berrien 

adibideak–. Gorakada nabaria izan da, kontuan hartuta XIX. mende bukaeran zortzi 

kategoria besterik ez zegoela.  

Bestalde, jada ezagutzen diren nahasmenduei dagokienez –depresioa, esaterako–, 

epidemia izatera heldu dira, baina orain dela hogei bat urte ia garrantzirik ez zeukaten. 

Hain zuzen ere, Espainian hirukoiztu egin da antidepresiboen kontsumoa 10 urtean: 

1994an 7.285.182 ontzi saldu ziren, eta 2003an, berriz, 21.238.858 (gizarte-

segurantzaren datuak dira, Osasun Ministerioak emandakoak eta psikiatrek kontsulta 

pribatuetan errezetatutakoak kontuan hartu gabe). Gainera, 2005ean ontzi-kopurua 

aintzat hartuta gehien saldutako botikak psikofarmakoak izan ziren. Bestalde, 

eskizofreniaren kasuan, adibidez, pronostikoa okerragoa izan ohi da herrialde 

garatuetan Hirugarren Mundukoetan baino; azken horietan, prozesu psikotikoen 

arintzea %67koa den bitartean, herrialde garatuetan %37koa da. Zer gertatzen ari da?   

PÉREZ ÁLVAREZ, Marino; GONZÁLEZ PARDO, Héctor: La invención de los trastornos mentales,Alianza, Madrid 

(2007),14. Moldatuta. 
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  DEBATEA: ZORIONTASUNA DERRIGOR? 

• Ikusi bideoa eta eztabaidatu galderen inguruan 6 

txapelen dinamikari21 jarraituta. 

 Sonríe o muere: https://youtu.be/CVMBljP80-4  

- Egia da zoriontsu izateko beharra daukagula 

egun? 

- Arazoen aurrean, beti da egokiago gauzen alde 

onak aintzat hartzea? 

- Gaur egun, jendea zoriontsua da? 

- Sistemaren ikuspegitik, komeni da gu zoriontsu izatea? Zergatik? 

 

                                                           
21

 Dinamikaren azalpena 6. eranskinean dago. Powerpointa ere badago, dinamika ikasgelan garatu behar denerako.  
 

  
 

All around me are familiar faces 

Worn out places, worn out faces 

Bright and early for their daily 

races 

Going nowhere, going nowhere 

And their tears are filling up their 

glasses 

No expression, no expression 

Hyde my head I want to drown my 

sorrow 

 
Mad World 

Tears for Fears 
Diskoetxea: Mercury 

 
• Entzun abestia eta erantzun. 

https://youtu.be/u1ZvPSpLxCg 

 
- Nola sentitzen da protagonista? 

- Zergatik du abestiak izenburu hori? 

 Ex ET  
https://youtu.be/A8BcnXmOl_s 

• Ikusi bideoa eta erantzun galderei 

idatziz. 

1. Zer gertatzen zaio umeari? 

2. Zergatik da arazo umearen 

jarrera? 

3. Zer konponbide topatzen dute? 

Balio du? 

4. Zure ustez, zer adierazi nahi du 

laburmetraiak? 

5. Nola uler daiteke bukaera? 

 

 

https://youtu.be/CVMBljP80-4
https://youtu.be/u1ZvPSpLxCg
https://youtu.be/A8BcnXmOl_s
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IRUDIEN ERREFERENTZIA (hurrenez hurren) 

GARRASIA, Edvard Munch 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Edvard_Munch%2C_1893%2C_The_Scre
am%2C_oil%2C_tempera_and_pastel_on_cardboard%2C_91_x_73_cm%2C_National_Gallery_of_
Norway.jpg 
 
EROTASUNAREN HARRIAREN ATERATZEA, Jan Sander Van Hemessen 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Hemessen-cirujano-prado.jpg 
 
SAIO KLINIKOA SALPÊTRIÈRE-N, Pierre Aristide André Brouillet  
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Une_le%C3%A7on_clinique_%C3%A0_la_Salp%C3%AAtri
%C3%A8re.jpg 
 
NARRENSCHIFF, Albrecht Dürer (Eroen itsasontzia) 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Narrenschiff.JPG 
 
CUPIDO ETA VENUS, Bronzino (Xehetasuna) 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angelo_Bronzino_003.jpg 
  
THE YAWNING, Franz Xaver Messerschmidt 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Messerschmidt%2C_Yawning.jpg 
 
CALAIS-EKO BURGESAK, Auguste Rodin (Xehetasuna) 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Calais%2C_H%C3%B4tel_de_Ville%2C_L
es_Bourgeois_de_Calais_PM_01814.jpg 
 
 ESKU AMORRATUA, Auguste Rodin 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Gran_mano_encrispada_%28188
4-1886%29_de_Auguste_Rodin_en_el_Museo_Soumaya_02.JPG/512px-
Gran_mano_encrispada_%281884-1886%29_de_Auguste_Rodin_en_el_Museo_Soumaya_02.JPG 
 
GUNDESTRUP-EN PERTZA, Izengabea 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Gundestrup_Cernunnos.jpg 
 
TXAMANA (Argazkia) 
https://de.wikipedia.org/wiki/Schamane#/media/File:%D0%91%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D0%B

A%D1%82%D0%BE.JPG 

TARANTULAREN MARRAZKIA, Izengabea 
https://www.flickr.com/photos/70125105@N06/26817615049 
 
DOKTORE-TXAMAN INDIARRA EMAKUME GAIXO BAT SENDATZEN, Izengabea 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Color_post_card._Indian_witch_doctor_

%28%22shaman%22%29_healing_a_sick_woman._-_NARA_-_297728.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Edvard_Munch%2C_1893%2C_The_Scream%2C_oil%2C_tempera_and_pastel_on_cardboard%2C_91_x_73_cm%2C_National_Gallery_of_Norway.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Edvard_Munch%2C_1893%2C_The_Scream%2C_oil%2C_tempera_and_pastel_on_cardboard%2C_91_x_73_cm%2C_National_Gallery_of_Norway.jpg
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MARRAZKIAK KRISTALEAN (argazkia) 

https://www.flickr.com/photos/nachoeuropa/10710737873/ 

DE STERRENNACHT, Vincent Van Gogh (Gau izartsua) (Xehetasuna) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Vincent_van_Gogh_Starry_Night.jpg 

NARRENSCHIFF, Hieronymus Bosch (Eroen itsasontzia) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hieronymus_Bosch_-_The_Ship_of_Fools_-

_WGA2553.jpg 

PILULA (argazkia) https://www.flickr.com/photos/marialourenzo/8604078236/ 

RORSCHACH1-EN TEST-A 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Rorschach1.jpg 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/nachoeuropa/10710737873/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Vincent_van_Gogh_Starry_Night.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hieronymus_Bosch_-_The_Ship_of_Fools_-_WGA2553.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hieronymus_Bosch_-_The_Ship_of_Fools_-_WGA2553.jpg
https://www.flickr.com/photos/marialourenzo/8604078236/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Rorschach1.jpg
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ERANSKINAK22 

1.  ERANSKINA: Irakurketa partekatua 

 Ikasleak 4ko taldetan banatuko dira. 

 

 Taldekide batek lehendabiziko paragrafoa (oso laburra bada, bi paragrafo) irakurriko du. 
Gainerakoek oso adi entzun beharko dute. 

 

 Beste kide batek (erlojuaren orratzen noranzkoari jarraituta, adibidez) aurreko kideak 
irakurritakoa azaldu edo laburtu egin beharko du. 

 

 Beste biek zuzena edo okerra den esan beharko dute, edo bigarrenak esandakoarekin ados 
dauden edo ez.  

 

 Taldekide batek bigarren paragrafoa irakurriko du  ̶ alegia, aurreko bueltan paragrafoaren 
laburpena azaldu duen taldekideak ̶ ,  eta beste taldekide batek laburpena egingo du.   Ondoren, 
gainerako taldekideek  laburpena zuzena edo okerra den esango dute.  

 

 Horrela jarraituko dute, eginkizunak txandakatuz, testu osoa irakurri arte.  

 

 

 

                                                           
22 Dinamiken iturburua: Oinarrizko zehar konpetentziak eskuratzeko prozeduren eta jarreren artxiboa (Heziberri 

2020,Eusko Jaurlaritza).  
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2.  ERANSKINA: Orri birakaria 

 

 Ikasleak 4ko taldetan banatuko dira, eta irakasleak talde bakoitzari orri bana emango dio. 
 

 Taldekide batek debaterako ezarritako galderei erantzuna emango die idatziz orrian, modu 
laburrean (3-4 lerro). Ondoren, orriaren zati hori tolestu egingo du, ikus ez dadin, eta 
aldamenekoari pasatuko dio. 
 

 Aldamenekoak erantzun egingo du aurrekoak idatzitakoa ikusi gabe, eta berriro ere, tolestu 
egingo du hurrengoari pasatzeko. 
 

 Taldekide guztiek erantzuna idatziz eman ondoren tolestutako orria beste talde bati pasatuko 
diote, erantzunak irakurtzeko eta irakurritakoaren inguruan eztabaidatzeko.  
 

 Ondoren, talde bakoitzak galdera bat prestatu beharko du irakurritakoaren inguruan. 
 

 Denen galderak arbelean idatziko dira. 
 

 Bukatzeko, ikasle guztiak bildu eta, galderak ardatz hartuta, denon artean eztabaidatuko dute. 
 
 

 
 
 

 

 

1. taldekidea 

•Erantzun pertsonala idatzi. 

•Orria tolestu eta aldamenekoari pasa. 

2. taldekidea 

•Erantzun pertsonala idatzi. 

•Orria tolestu eta aldamenekoari pasa. 

3. taldekidea 

•Erantzun pertsonala idatzi. 

•Orria tolestu eta aldamenekoari pasa. 
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3.  ERANSKINA: Arkatzak erdira 

 

 Ikasleak 3ko taldetan banatuko dira, eta irakasleak talde bakoitzari orri bana banatuko dio. 
Ikasle bakoitza galdera edo ariketa batez arduratuko da. 

 

 Taldekide batek dagokion galdera ozen irakurriko du, eta lehena izango da iritzia ematen. Behin 
iritzia emanda, arkatza erdian jarriko du. 

 

 Jarraian, taldeko kide guztiei iritzia galdetuko die. Ordena zehatza jarraituko du (erloju-orratzen 
noranzkoa, adibidez), eta ikaskide guztiek informazioa eta iritzia ematen dutela ziurtatuko du. 
Hitz egin ondoren, denek utziko dute arkatza erdian. 

 

 Arkatzak, beraz, hitz egiteko txanda adierazten du. Behin arkatza utzita, ezingo da hitz egin, ezta 
idatzi ere. 

 

 Adierazitako iritzi guztiak oinarri hartuta, guztien artean erabakiko dute zein den erantzun 
egokia. Orduan izango da idazteko unea: arkatzak hartu eta koadernoetan apuntatuko dute 
taldean adostutako erantzuna. 

 

 Prozedura bera erabiliko dute galdera guztiekin. 

 

 Ondoren, erantzunak denon artean alderatu eta zuzenduko dira. 
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4.  ERANSKINA: Hitzen jokoa 

 

 Ikasleak 4ko taldetan banatuko dira. Irakasleak lantzen ari diren testuaren gaineko zenbait gako-
hitz idatziko ditu arbelean.  

 

 Taldetan daudela, ikasle bakoitzak gako-hitz bat hartuko du oinarri eta horren azalpena idatziko 
du. 

 

 Ondoren, gako-hitzaren inguruan idatzi duen azalpena erakutsiko die taldekideei. Haiek esaldia 
zuzendu, zehaztu edo osatu egingo dute guztien artean, denon gustuko azalpena eratu arte. 

 

 Prozedura bera jarraituko dute beste gako-hitzekin, harik eta gako-hitz bakoitzeko azalpen bat 
izan arte. 
 

 Ondoren, talde guztiak elkartuta, gako-hitz guztien inguruko azalpenak alderatu eta 
komentatuko dituzte, azalpen bakar bat adostu arte. 

 

 Adostutako azalpena koadernoan idatziko dute. 

 

 

 

 

 



 

   

 

60 

5.  ERANSKINA: Eztabaida bi mailatan 

 
 Ikasle bakoitzak gaiaren inguruko galderak laburki erantzungo ditu idatziz. 

 
 Ondoren, bi talde eratuko dira. 

 
 Lehenengo taldekoek zirkulu bat egingo dute, eta, idatzitako erantzunetatik abiatuta, hitz egingo 

dute. 
 

 Bigarren taldekoak jarriko dira aurrekoek eratutako zirkuluaren inguruan, eta zirkulu handiagoa 
osatuko dute. Horiek pentsamendu-gaitasunak izeneko txantiloia edukiko dute. 
 

 Kanpoko zirkuluan daudenen egitekoa hau da: barruko zirkuluko eztabaida jarraitzea, 
pentsamendu-gaitasunei arreta jartzeko eta txantiloia betetzeko. Eztabaidan erabiltzen diren 
pentsamendu-gaitasunak apuntatu beharko dituzte. 
 

 Ondoren, eginkizunak eta kokaguneak aldatu egingo dituzte: barruko zirkuluan zeudenak 
kanpoko zirkuluan kokatuko dira, txantiloi berria hartuta; eta, kanpokoak barrura joango dira 
betetako txantiloia hartuta. 
 

 Azkenik, pentsamendu-gaitasunak txantiloian jasotakoa aipatuko da ordenean: gaitasun 
bakoitzeko zer jaso den aztertu eta komentatuko dute. Irakasleak txantiloiak jaso ditzake 
jardueraren ebaluazioa hobeto egiteko. 
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Eztabaida bi mailatan 

PENTSAMENDU-GAITASUNAK23 

 

                                                           
23

 Pentsamendu-gaitasunen inguruko bibliografia zabala dago; adibidez, Matthew Lipman-ek  eta bere jarraitzaileek 
egindakoa −Haurrentzako Filosofia (Filosofia para Niños)−. Bakar batzuk aipatzearren: ZENBAITEN ARTEAN: Filosofía en la 
escuela: La práctica de pensar en las aulas, Graó, Barcelona, 2005; Proyecto 
Noria:http://www.iacat.com/revista/recrearte/recrearte06/Seccion2/noria.pdf. 

Gaitasuna              Erabilitako esaldia 

Hipotesia 
egin 

 

Alderatu  

Ordenatu  

Definitu  

Ondorioztatu   

Deskribatu  

Adibideak 

eman 

 

http://www.iacat.com/revista/recrearte/recrearte06/Seccion2/noria.pdf
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6.  ERANSKINA: 6 txapelak 

 

 Ikasle bakoitzari txapel bat egokituko zaio (benetako txapelekin egin daiteke edota 

paperezkoekin). 

 Txapelak 6 koloretakoak izango dira: zuria, gorria, beltza, horia, berdea eta urdina. 

 Kolore bakoitzari jarrera edo pentsamendu-prozesu bat egokituko zaio. 

 Ikasleek galderen inguruko eztabaida egin beharko dute, baina norberaren ikuspuntua adierazi 

ordez, daukaten txapelari egokitzen zaion ikuspuntua adierazi beharko dute. 

 Ondoren, txapelak trukatuko dituzte: ikasle bakoitzak beste kolore bat hartuko du, eta, 

ondorioz, bere ikuspuntua aldatu beharko du. 

 

  

 


