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CONCELLO DE MARÍN. CIM

VIOLENCIA DE XÉNERO.
NOVAS
MASCULINIDADES
TEMA 4
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Para reflexionar

Estamos xa no último tema deste curso e despois de ver moitos e interesantes
conceptos seguiremos traballando en prol da igualdade.
Para practicar

Imos xogar aos antónimos. Completa a resposta:
Branco-------Negro

Día------------Noite

Encima---------Debaixo

Bo-------------Malo

Ledicia-------Tristura

Machismo-----

Ás veces, tendemos a pensar que algúns termos son contrarios ou a confundilos por
descoñecer o seu significado froito da nosa educación. A continuación veremos
diferentes conceptos que nos poden aclarar estas dúbidas:
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•

Machismo

Ideoloxía que engloba o conxunto de actitudes, condutas, prácticas sociais e crenzas
destinadas a promover a superioridade dos homes desvalorizando ás mulleres. É unha
actitude que impón a opinión e o poder dos homes por riba das mulleres. Podemos
atoparnos con xente que publicamente non se amosan contrarios ou atacando ás
mulleres, pero asumen ideas e formas que na práctica tamén son discriminación. É o
que tamén se denomina “posmachismo” e que aínda asume estar a favor da igualdade,
utiliza todo tipo de estrataxemas para negar calquera avance que faría efectiva esa
igualdade. Así por exemplo, aseguran que as mulleres xa non están discriminadas e
que todo o que se promove agora é contrario aos homes.
•

Feminismo

Ideoloxía, movemento social que esixe para as mulleres iguais dereitos que para os
homes.
Machismo e feminismo non son palabras antónimas aínda que moita xente fai mal uso
do seu significado. Non se trata de termos equiparables, xa que, mentres que o
feminismo é a

busca da igualdade entre sexos, o machismo supón unha

preponderancia do varón.
A realidade amósanos que as mulleres poden ser machistas ao igual que existen
homes feministas. Por exemplo, cando un neno se manca, a frase máis escoitada é “Os
nenos non choran, tes que ser forte” con todo, cando é unha nena, cambiamos de
actitude e permitimos que chore ao mesmo tempo que reforzamos a súa parte
emocional. Isto deberiamos fomentalo sen distinción de sexo posto que estamos a
educar en intelixencia emocional, necesaria e básica nunha sociedade.
Para reflexionar

Para aclarar algo máis estes termos leremos a seguinte noticia:
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181123/feminismo-machismo-fundeuantonimos-7163513
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Para practicar

•

Tes máis claros agora os conceptos de machismo e feminismo?

•

Coñecías os diferentes significados que ten a palabra “hembrismo”?

E moi recomendable ler o libro: Todos deberíamos ser feministas (Literatura Random
House) de Chimamanda Ngozi Adichie. Neste libro recollése o trascendental e
emblemático discurso que deu a autora no seu TEDx Talk (TED Tecnoloxía,
Entretemento, Deseño é unha organización sen ánimo de lucro adicada ás "Ideas
dignas de difundir) sobre o que significa ser feminista no século XXI.

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?
language=es#t-22990
•

Androcentrismo

Visión do mundo e das relacións sociais centrada no punto de vista masculino, facendo
invisible as achegas e contribucións das mulleres á sociedade. Unha visión
androcéntrica presupón que a experiencia masculina sería "a universal", obviando a
experiencia feminina. Un exemplo é o que ocorre coa hixiene feminina en situacións
de emerxencia humanitaria.
https://www.eldiario.es/sociedad/menstruacion-refugiadas-genero_1_3921279.html
•

Patriarcado

Organización social, económica, cultural e política baseada no poder dos homes sobre
as mulleres onde o home exerce o poder en todos os terreos e goza dunha posición
dominante na familia.
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•

Micromachismos

Actitude, acción ou práctica que é machista pero que non resulta demasiado evidente
ao ser algo sutil, cotián ou estar socialmente asumido. Os micromachismos inundan o
noso día a día e son reproducidos pola nosa sociedade debido á educación recibida.
https://youtu.be/Co_z_GbjbHY

•

Violencia de xénero

Trátase dunha violencia que afecta ás mulleres polo mesmo feito de selo. Constitúe un
atentado contra a integridade, a dignidade e a liberdade das mulleres,
independentemente do ámbito no que se produza.
Enténdese por violencia de xénero calquera acto violento ou agresión, baseados nunha
situación de desigualdade no marco dun sistema de relacións de dominación dos
homes sobre as mulleres que teña ou poida ter como consecuencia un dano físico,
sexual ou psicolóxico, incluídas as ameazas de tales actos e a coacción ou privación
arbitraria da liberdade, tanto se ocorren no ámbito público coma na vida familiar ou
privada. (Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral
da violencia de xénero).

Leonor Walker (1979) Las mujeres maltratadas.
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O máis frecuente nunha relación de parella violenta é o comezo do maltrato con
condutas de abuso psicolóxico no inicio da relación, atribuídas aos celos do home ou
ao seu afán de protección. Son condutas controladoras que producen incapacidade de
decisión e dependencia da muller.
A fase máis perigosa deste ciclo é a de Explosión, onde se produce a violencia máis
cruenta. Na fase de “Lúa de mel” o home amósase arrepentido, nun intento de
manipular os sentimentos da parella co obxecto de conseguir a continuidade da
relación. Este ciclo repítese continuamente nunha relación de dominio e poder e
algunhas das fases poden chegar a desaparecer.
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Para reflexionar

Nesta curta sobre violencia de xénero explícasenos de forma clara os diferentes
conceptos que traballamos.
https://vavel.media/es/2013/11/28/cine/306507.html

RECURSOS
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O Programa de Atención Psicolóxica a vítimas de violencia de xénero é un programa,
desenvolvido a través dun convenio de colaboración asinado entre a Secretaría Xeral
da Igualdade da Xunta de Galicia e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, que ten
por obxecto a atención psicolóxica especializada en situacións de violencia de xénero.
A través deste servizo, ponse á disposición das persoas que viven ou viviron situacións
de violencia de xénero, unha rede de profesionais da Psicoloxía, colexiados e
especializados na atención psicolóxica a persoas que se atopan nesta situación. Poden
ser atendidas a través deste programa:
➢ Mulleres que estean a sufrir ou teñan sufrido violencia de xénero.
➢ Menores, fillas e fillos de mulleres que estean a sufrir ou teñan sufrido violencia
de xénero.
➢ Outras persoas do núcleo familiar directo que vivan ou viviran a situación de
violencia

Formación: Escola Virtual de Igualdade. Ministerio de Igualdade
(cursos gratuitos online)
https://www.escuelavirtualigualdad.es/

Para reflexionar

Masculinidade e mitos
Os homes non choran.
Os homes son unhas máquinas sexuais.
Os homes non deben ser sensibles ante as demais persoas.
Seguro que tes coñecemento dalgún mito máis que limita o desenvolvemento das
súas capacidades.
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Novas masculinidades. Baseado na Guía hombres con igualdad. Rubén Castro Torres.
A liberación da vida das mulleres e o seu progreso é un motivo máis que suficiente
para comprometerse coas novas masculinidades. Os homes tamén son grandes
beneficiarios da igualdade. Con elo rompemos o mito que di que a igualdade é daniña
para os homes. Acadando a igualdade real, o único que desaparecerán son as vantaxes
obtidas inxustamente.
Beneficios compartidos
Compartir o sustento da familia
Lembra que ata o de agora os homes sempre son socializados para asumir o traballo
produtivo (igual que as mulleres o reprodutivo e o de coidados) como algo ineludible
que exercer en exclusiva. Ao dificultar que as mulleres accedan ao mercado laboral (e
no seu defecto en postos e condicións máis precarias), crease a sensación de que os
homes son os máis capacitados para facelo.
Anulando estes estereotipos e facendo uso dos dereitos conquistados pola igualdade,
podemos dirixirnos cara un emprego digno tanto para as mulleres como para os
homes, que permita a corresponsabilidade do mantemento da familia.
Aumentar a complicidade coa parella e coas demais persoas
Compartir proxectos e vivencias é vital nunha relación de parella e coas amizades. Se
nos comportamos con empatía, traballando en equipo dende a confianza e o apoio
mutuo e antepoñemos sempre o benestar común e non o propio, seremos máis libres.
Aprender novas habilidades e competencias
Limpar o fogar, comprar, cociñar o xestionar a economía familiar son cuestións que
deberíamos asumir todas as persoas para ampliar as nosas expectativas e
coñecementos, co que ampliaremos tamén o noso papel social.
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Mellorar a autoestima
Rompendo cos estereotipos que impiden desenvolver libremente a personalidade e a
vida dos homes conseguirase acabar con moitas das desigualdades existentes. Así,
poderemos asumir novos roles, incluídos algúns que se consideraban tradicionalmente
femininos, e deixar atrás ideas que serven para limitar tamén a vida dos homes.
Mellorar o estado de saúde persoal e familiar

Aprender a cuidarse a si mesmo e coidar aos demais permite coñecer todas as
necesidades e traballalas en equipo. Ante todo está a saúde e para poder traballar e
aportar algo ás demais persoas, os homes tamén necesitan coidarse e vivir
dignamente.
Gozar máis das fillas e fillos

Dispoñendo de máis tempo para a familia será posible aproveitalo máis cos fillos e
fillas, se é o caso. Coñeceremos mellor as súas inquietudes, diversións e problemas. É
cuestión de antepor prioridades: parece lóxico, pero por exemplo a crianza e a etapa
infantil ocorre unha soa vez.
Valorar a todas as persoas e especialmente ás mulleres polo que son

Una nova masculinidade pasa por romper co machismo e polo tanto require valorar
con máis empatía ás persoas. Facelo polo que son, sin que o seu sexo e a súa condición
impliquen discriminación algunha.
De esta maneira ampliamos a nosa mirada máis alá do que os estereotipos nos
deixaron ver ata o de agora.
Poderemos poñernos as gafas violetas e ver o mundo dende unha perspectiva
totalmente igualitaria e polo tanto máis xusta.
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Os homes e mulleres deberán unirse para rexeitar a violencia contra as mulleres,
apoiando a aquelas mulleres que pasen por unha relación abusiva para que poidan saír
e denunciando aquelas actitudes de homes violentos.
Todos os homes teñen a oportunidade e a responsabilidade de rexeitar a violencia e
non exercela. Os agresores o son polas súas conviccións e ideas, non por ter algunha
enfermidade ou situación persoal concreta.
Para ler

•

La vida en común. Los hombres (que deberiamos ser) después del coronavirus
(2021). Octavio Salazar. Ed. Galaxia Gutembert.

•

Desarmar la masculinidad (2021). Beatriz Ranea Triviño. Ed. Catarata.

•

Onvres. Reflexiones sobre la masculinidad (2021). Justo Fernández. Ed. Oberon.

•

Educar a un niño en el feminismo. Porque ellos también pueden cambiar el mundo

(2020). Iria Marañón. Ed. Plataforma.
•

Hombres que ya no hacen sufrir por amor: transformando las masculinidades (2019).

Coral Herrera. Ed. Catarata.
•

WeToo. Brújula para jóvenes feministas (2019). Octavio Salazar. Ed. Planeta.

•

Papá por que non pintas as ullas de cores. Educando (construíndo) masculinidades
disidentes (2019). Jorge García Marín. Ed. Galaxia.
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Despedida e peche
Xa para finalizar podedes ver este vídeo para tratar de lembrar e afianzar os conceptos
que vimos ao longo deste curso. Espero que vos resultara frutífero e que empecedes a
fomentar a igualdade no voso día a día, imos tratar de ir sementando gran a gran ata
que a igualdade e o bo trato agromen nas nosas vidas e as das demais persoas que nos
rodean.
Parabéns grupo!

https://youtu.be/j7f_c5XhX4s
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