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Homes. Guía básica de corresponsabilidade e novas masculinidades



Presentación
 
A loita feminista critica que o mundo está feito a imaxe e semellanza dos homes e plantexa alternativas 
para chegar a un modelo de sociedade que non opoña ás mulleres contra os homes, en definitiva, de como 
contruír a igualdade.

Os homes nunca tivemos a necesidade de cuestionar a orde social e política xa que sempre fomos os 
privilexiados, non sofremos recortes nos nosos dereitos, temos todas as oportunidades, puidémonos 
desenvolver como persoas e o poder sempre estivo nas nosas mans.

Nunca precisamos cuestionar a nosa masculinidade porque estábamos cómodos cumprindo co que se 
esperaba de nós, porque ser un home de verdade sempre foi a porta de acceso a todas as posibilidades.
Falar de desigualdade de xénero é falar dunha estrutura social e política que coñecemos como 
patriarcado, na que o poder sempre foi noso e todo o relacionado con nós tiña un prestixio, un valor e unha 
autoridade que non tiveron nunca as mulleres nin os seus logros.

Esa estrutura de poder, susténtase nunha cultura, o machismo que aínda na actualidade segue a 
condicionar como nos vemos, como nos relacionamos entre nós e, sobre todo, como o facemos coas 
mulleres ,como gardamos un silencio cómplice nesas actitudes machistas que detectamos en nós mesmos 
e en aqueles que nos rodean. Témolo interiorizado, herdado de xeración en xeración, está no imaxinario 
colectivo e non nos decatamos.

Un dos principais problemas do feminismo, moi especialmente dos homes feministas, é a necesidade de 
ofrecer referentes masculinos que se afasten da masculinidade clásica ou hexemónica. É, pois, preciso por 
en marcha accións políticas que xeren cambios na sociedade, na cultura, na educación, traballando cos 
homes, comezando polos máis novos, empregando ferramentas que promovan e faciliten a eliminación 
dos roles tradicionais, cuestionando todos os privilexios dos que vimos desfrutando dende hai moitísimos 
séculos e que ainda nos custa compartir coas nosas compañeiras. Só se poñemos as "lentes violeta" 
descubriremos ao machista que todos levamos dentro, mesmo aos que xa hai tempo iniciamos o noso 
propio proceso de revisión.

É interesante reflexionar como está afectando á igualdade a actual pandemia da COVID‐19: Como nos 
afecta aos homes non poder saír a traballar fóra da casa?, implicámosnos mais no coidado dos e das 
menores e persoas dependetes das nosas familias?, somos mais corresponsables?, revisamos o reparto e o 
tempo que adicamos nas tarefas do fogar?, que tipo de parternidade exercemos? .Teríamos que reivindicar 
unha paternidade presente, responsable e igualitaria.

Rompamos unha lanza por todos aqueles homes concienciados de que a única maneira de convivir en paz, 
xustiza e liberdade é a igualdade.

Xa para rematar, dicir que avogamos por todas estas masculinidades en transición cara a modelos de 
igualdade que nos benefician a todos e a todas!

Apostamos pola cuarta ola feminista que precisa de nós. Tamén os homes temos que loitar contra o 
patriarcado convencidos e convencendo a outros homes.

          Félix Juncal Novas
          Alcalde de Bueu



Que gañamos
 coa igualdade?

 Liberdade 

 Desfrutar da paternidade 

 Mellorar relacións 

 Hábitos saúdables  

 Sexualidade máis completa 

 Calidade de vida 

 Autoestima 

 Seguridade nun mesmo 

 Relacións respectuosas 

 Menos estrés 

 Disminución da violencia 

 Empatía 

 Emocións e sentimentos



Replantear a masculinidade

Durante moito tempo só coñecemos a masculinidade tradicional ou 
hexemónica baseada na forza, na virilidade, no protagonismo... É preciso 
construír a masculinidade dunha maneira sa, afastada da violencia, das 
relacións de poder e comezar a construír novas masculinidades xustas e 
libres de prexuízos.



NOVOS TEMPOS, 
NOVAS MASCULINIDADES

A procura dun
novo camiño

Vivimos nunha sociedade machista e patriarcal onde a masculinidade
clásica representa grandes beneficios para os homes como grupo social dominante 

baseados na cultura da desigualdade.
As referencias sociais e culturais que nos socializan desde a infancia e que interiorizamos
nas nosas familias e na escola a través de libros, contos, películas, música, dinnos  como

hai que ser un home de verdade.



SER MELLOR PAI
SER MELLOR FILLO

SER MELLOR PARELLA
SER MELLOR AMIGO

SER 
MELLOR 
PERSOA



As principais características da masculinidade tradicional
baséanse nunha serie de crenzas, certezas e falsos mitos que teñen

 que ver coa competividade, agresividade, forza, valentía, falta de emocións,
protagonismo, control, dominación e falta de seguridade nun mesmo.

NOVAS MASCULINIDADES LIBRES
E SEN PREXUÍZOS DE XÉNERO

Rompendo mitos
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Reivindicamos novos modelos de homes que ademais de ocuparse
da vida laboral e profesional, sexan  adiquencorresponsables,

 tempo a familia, e que entendan o coidado como un espazo propio.

Homes sen complexosHomes sen complexosHomes sen complexos

A SOCIALIZACIÓN 
PRECISA REVISIÓN



Cara un novo
modelo de home

A COEDUCACIÓN 
É O MÉTODO A SEGUIR

Reformular a idea do que significa ser home revisando os 
modelos de masculinidade tradicional buscando o diálogo 

como medio de resolución dos conflitos nas relacións 
de parella.



As novas masculinidades

HOMES IGUALITARIOS
Para traballar este tipo de masculinidade igualitaria propoñemos afondar na 
tolerancia, nas emocións, na corresponsabilidade, na solidaridade, e nos 
coidados. Dimensións descoñecidas, e non practicadas habitualmente dende 
perspectivas masculinas clásicas. 

Homes comprometidos 
coa igualdade

Homes 
que rompan estereotipos

Homes Homes Homes 
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Homes 

Homes 
que se emocionen

Homes 
que concilienHomes 

que respecten Homes
 que coiden

Homes que precisamos



A	masculinidade	é	ao	mesmo	tempo	a	posición	nas	relacións
de	xénero,	as	prácticas	polas	que	homes	e	mulleres	se

comprometen	con	esta	posición	de	xénero	e	os	efectos	destas
prácticas	nas	experiencias	corporais,	na	personalidade	e	na	cultura.

Connell, 1995

Cara onde imos os homes?
Cada un de nós temos a posibilidade de

transformar a sociedade patriarcal na que
vivimos e abrir unha fenda na masculinidade
dominante que representaba ata fai pouco a

 única forma de ser home.



Fagamos revisión do modelo de masculiniade hexemónica na procura
dun novo lugar.

Sexamos conscientes do alcance dos privilexios da masculinidade e
do impacto nas nosas vidas.

MASCULINIDADES ALTERNATIVAS

A corresponsabilidade é o maior exercicio de honestidade con
 un mesmo. É a confirmación de que un está 

actuando na vida con respecto as demáis persoas.
Félix	Juncal	Novas



Homes 
que rompan estereotipos
Dende a infancia, a mellor maneira de probar que un home non é nin muller 
nin homosexual é proxectar unha imaxe de “macho” agresivo, forte, duro, 
independente, autosuficiente. 
Hai moitas formas de ser home. 

A corresponsabilidade é unha asunción persoal das tarefas do fogar.
Dar ese paso é xusto e necesario.

Antón	Guitián	Fernández



Tipos de novas masculinidades

Masculinidade 
subordinada

Masculinidade 
disidente

Masculinidade 
alternativa

Non todas as novas masculinidades son igualitarias.

Homes que aínda presentan 
nalgunhas situacións, trazos 
da masculinidade tradicional 
baseados no poder, na forza e 
na súa superioridade.

Homes que rexeitan o 
modelo patriarcal e que se 
atopan nun proceso de 
evolución e de mellora 
persoal cara unha nova 
masculinidade.

Homes que apostan por 
relacións igualitarias 
s e n  e m p r e g a r  a 
agres iv idade  n in  a 
violencia.



A corresponsabilidade é a naturalidade do día a día. 
José	Manuel	Castro	Dopazo

Homes 
que concilien
A corresponsabilidade é a distribución equitativa na realización das tarefas 
domésticas, no coidado de menores e persoas dependentes.
Reivindicamos homes que concilien, sexan pais responsables, presentes e 
que respecten a igualdade.



A corresponsabilidade é algo natural.
Paréceme a cousa máis normal e máis gratificante.

Arturo	Sánchez	Cidrás

Homes 
que se emocionen
Tradicionalmente, o mundo afectivo e emocional non tivo un papel importante 
na aprendizaxe da masculinidade, que consideran as emocións como algo 
feminino e relacionadas coa debilidade ou a vulnerabilidade. Isto fai que 
moitos homes vivan afastados das súas emocións e con dificultades para 
atopar formas saudables de expresalas.
 

Desde moi pequenos, os homes reciben mensaxes que van en contra dunha 
xestión emocional saudable como “os homes son fortes, os homes non 
choran”. Temos que desenvolver aspectos emocionais superando medos e 
rexeitamento as situacións de complicidade e cercanía con outros homes.



A corresponsabilidade ten que forma parte da túa vida.
Non deberíamos nin pensalo, tería que saír dun xeito espontáneo.

Luís	Davila	Malvido

Homes 
que respecten
Queremos homes que sexan referentes sociais, especialmente para as súas 
fillas e fillos, renunciando a posicións de poder e privilexios con respecto ás 
mulleres.
Novos homes solidarios que sexan modelos de cambio nas relacións de 
xénero, cara á construcción de masculinidades alternativas.



Sabías que é preciso
mudar o noso vocabulario para

cambiar a nosa forma de pensar

Pelexas como unha nena

Muller sen fillos, xardín sen flores
Muller ao volante, perigro constante

Date a respectar!

Os homes son racionais, e as mulleres emocionais

Estás algo nerviosa... Non estarás neses días?

Eu non son nin machista nin feminista

Non sexas histérica!

Vestida así pareces unha fulana!

Intelixente como papá, bonita como mamá

Canto máis prima, máis se arrima

Vaia muller estas feita

Esa o que precisa é un meneo
Vaiseche pasar o arroz!

Eu son feministas porque fago as cousas de mulleres

As mulleres téndelo todo máis doado

Non saias hasta tarde

O teu mozo é un calzonazos

Non son machista, non pego a mulleres

É un neno? É tan feitiño que parece unha nena

Levar pendentes é de nena

Pintarse as unllas é de nenas
Corta o pelo e faite un home!

Os homes non choran

Choras como unha nena

Os homes non precisan coidarse

Os homes non teñen medo

Levar o pelo longo é de nenas

O fútbol é de nenos

O ballet é de nenas

E cousa de nenos. Non sexas marimacho!

E cousa de nenas. Non sexas marica!

As bonecas son de nenas

Os coches son de nenos
Non chores, co fermosa que eres!

Eres unha nenaza

Eres moi forte para ser unha nena

Eres o home da casa e tes que coidar a todos



EDUCA EN IGUALDADE CO EXEMPLO
E SEN COMPLEXOS

Os nenos de hoxe serán os homes do mañá



Recursos de interese

Documentos TV - Documental "Hombres”
https://www.youtube.com/watch?v=cfuhK-Tj7SE

Construir la masculinidad de forma consciente 
Pol Galofré 
https://www.youtube.com/watch?v=RhUYfwVb6dg&list=PL
T9vcsK_Ydxeizv9C9pPuqDDwZs7OjLWh&index=294

Clonar a un hombre - Documental
https://www.youtube.com/watch?v=ks7EtXx6v5k&t=1566s

The Mask You Live In (Subs Español) Un análisis de la 
masculinidad
https://www.youtube.com/watch?v=t_VjaI3xxkI&t=6s

Los hombres no lloran
https://www.youtube.com/watch?v=5zB-g4B69_I

Testosterona - La fuerza motriz de los hombres
DW Documental
https://www.youtube.com/watch?v=xiGzNNjHJa4

Masculinidades en disidencia co patriarcado
http://tv.usc.es/mmobj/index/id/3887

Os homes e a masculinidade hexemónica. 
Unha revolución pendente
http://tv.usc.es/mmobj/index/id/3971
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Glosario de termos

Androcentrismo
Visión do mundo, da cultura e da historia que sitúa o home no centro da realidade, 
volvendo invisibles as achegas das mulleres.

Corresponsabilidade
Consiste en compartir de forma equitativa a planificación, organización e realización das 
tarefas domésticas e as responsabilidades familiares.

Estereotipos de xénero
Son ideas preconcebidas e aceptadas socialmente sobre como deben ser, actuar e 
comportarse mulleres e homes.

Machismo
Conxunto de comportamentos, actitudes e crenzas compartidas socialmente, 
destinadas a xustificar e promover o mantemento de actitudes discriminatorias cara as 
mulleres.

Masculinade hexemónica
Conxunto de valores, actitudes e características que configuran á masculinidade clásica e 
tradicional basada no modelo patriarcal.

Micromachismos
Mecanismos de dominación normalizados, sutís, de pouca visibilidade exercidos polos 
homes cara as mulleres no seu día a día.

Misoxinia
Construción social baseada na aversión ou odio, de forma directa ou indirecta, ás 
mulleres.

Novas masculinidades
Masculinidades que intentan romper o modelo de dominación e opresión da 
masculinidade hexemónica sobre as mulleres 

Patriarcado
Organización social no que a autoridade e o poder o ostentan os homes como xefes de 
familia por riba das mulleres.

Roles de xénero
Conxunto de normas sociais, conductas, tarefas e responsabilidades que se atribúen a 
homes e mulleres nunha sociedade e cultura determinadas en función do sexo.






