
b 
  r

do
s

b 
  r

do
s

20

CONEXIÓN ENTRE LINGUAXE 
E IDEOLOXÍA MACHISTAÍA MACHISTAÍ

Candela Raposo, 1ºBach.-B

Primeiramente, antes de ter en conta calquera trazo da organización dunha sociedade machista, 
debemos ver que é un asunto que está intimamente involucrado na relación linguaxe-pensamento 
que se establece en cada individuo e que remata de asentarse aproximadamente cara ao inicio 
da súa madurez.

Aínda que un home ou muller sexa totalmente contraria ás ideas, pautas de comportamento 
e os prexuízos establecidos nun mundo patriarcal, debe ter en conta que a linguaxe que lle foi 
transmitida contén trazos sexistas, violentos, silenciadores etc., que o sistema proxecta sobre a 
imaxe do sexo feminino. E sen a linguaxe, o individuo sería incapaz de pensar.

Na miña opinión, é preciso eliminar esta forma de expresión, por moi interiorizada que estea, para 
alcanzar unha convivencia na igualdade. Mais non é doado, xa que cada ser humano asume 
fondamente unha linguaxe. E por isto é imprescindíbel identifi car os trazos que a fan inxusta. Isto 
non sería aínda sufi ciente para arrincalos da nosa “psique”. Este é o motivo polo que é preciso 
traballar día tras día para poder afastalos da nosa fala e, así, transmitir ás novas xeracións un 
sistema lingüístico e ideolóxico renovado.

Quizais unha boa vía para levalo a cabo é descargar de connotacións negativas e degradantes 
os femininos dos falsos pares de xénero gramatical, como por exemplo “fulano/fulana”, “zorro”/
“zorra” etc. Outra forma sería evitar xeralizar soamente coas formas masculinas (para non invisibilizar 
a nosa presenza en calquera ámbito). 

En relación con isto é signifi cativo que, cando nun colectivo onde a maioría son mulleres e só hai 
un home, se nos diriximos en feminino ao grupo, os rapaces sempre protestan porque senten que 
a nosa linguaxe os exclúe, os invisibiliza. Porén, cando xeralizamos en masculino, as rapazas, aínda 
que sexan maoría, non teñen queixas porque están afeitas a ser ignoradas e silenciadas.

Alcanzar unha linguaxe non sexista sería algo fabuloso, aínda que non serviría para eliminar as 
neuras que chamamos machistas, pero si que serviría para seguir despexando o camiño.Estaríamos 
educando na igualdade. 

É preciso que veña acompañado doutros cambios políticos e sociais, pero para cambiar o mundo, 
primeiro temos que cambiar nosoutras mesmas. Non é improbábel. É custoso, pero apunta a que 
paga a pena e comezar unha revolución por nós. É moito máis sinxelo e práctico que pretender 
que ouras o fagan ou simplemente acusar a que non quere desacostumarse.    


