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EDITORIAL

Hai agora máis de dous anos, a Folga de Mulleres do 8 de marzo 
de 2018 sorprendeu a propias e estraños —ás súas impulsoras, 
aos axentes sociais e aos medios de comunicación, mesmo a 
nivel internacional— polo seu extenso apoio. Moitas mulleres 
secundaron o paro laboral/estudantil, de consumo e de coida-
dos; moitísimas máis saíron á rúa en manifestacións, superando 
calquera previsión, por optimista que fose. E un ano despois, 
en 2019, a convocatoria repetiu ese éxito, se cadra con menor 
frescura, pero con maior transversalidade. Sempre é difícil saber 
das razóns polas que unha problemática social recorrente acada 
ese punto de sensibilización colectiva que leva a que a xente se 
incorpore masivamente, de modo activo, á reivindicación dun 
cambio. Abofé que este non é o lugar para esa análise. 

Con todo, algúns dos contidos de máis fondo calado desa 
mobilización, tamén algúns dos seus efectos inmediatos, requi-
ren que a Psicoloxía reflexione, investigue e achegue a súa parte 
de solucións. 

Unha das cousas que chamou a atención nas xornadas de 
folga e nos días previos foi o desconcerto de moitos dos homes 
que quixeron participar dela: non sabían ben como facelo. Ato-
pamos desde os que querían secundar a folga —non, desculpa, 
vós non estades convocados- ao que se ofrecían a substituírnos 
no traballo -perdoa, o paro perdería así o seu efecto—. Nin que 
dicir ten que a folga de coidados foi todo un reto —mañá tes 
que bañar ti o meu pai dependente, e arranxar no traballo para 
atender a filla porque a súa profe tamén vai á folga—. Os máis ac-
tivos nas redes sociais sufriron cando lles pedimos que ese día, 
mellor que opinar e bendicirnos, se limitasen a «retuitear» as 
nosas mensaxes. Por primeira vez na súa vida social non estaban 
chamados a ser protagonistas.

Este «efecto colateral» das xornadas de mobilización femi-
nista ilustra ben a cerna da reivindicación. Non se trata só de 
rematar coa fenda salarial e co «teito de cristal», coa desigual 
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distribución das tarefas de coidados, coa violencia de xénero 
ou coa explotación sexual. Por suposto que hai que rematar con 
todo isto, pero varias décadas con leis que recoñecen a igualda-
de entre homes e mulleres, e varios anos con leis e plans para 
promovela, fan evidente que o camiño non se transita só con 
normas legais. A reivindicación feminista, a plena igualdade en-
tre homes e mulleres peta contra un dos piares do sistema social 
alén do modelo económico e de poder actual. A organización 
social con estratificación en función do xénero —o «sistema 
patriarcal»— é milenaria. Mudala require cambiar o modo en 
que homes e mulleres nos socializamos, nos construímos como 
persoas. E as xeracións actuais temos, en moi boa medida, que 
reconstruírmonos, co custe psicolóxico que iso trae consigo; ta-
mén coas oportunidades que achega. O feminismo, co traballo 
de pensadoras, científicas e artistas que cuestionan os postula-
dos do sistema patriarcal; a través da acción social, e co esforzo 
de tantísimas mulleres por traspasar barreiras e gañar espazos de 
liberdade, ten avanzado na superación do rol tradicional asigna-
do ás mulleres. Pero a igualdade non o será ata que nos implique 
a todas e a todos.

Este é o reto que se nos formula. As resistencias son impor-
tantes, e fanse manifestas en comportamentos e discursos que 
hoxe, por ser noticia nos medios de comunicación, cobran rele-
vancia. Pero o cambio está aquí e non ten volta atrás. As normas 
do que é socialmente aceptable mudan, e con elas mudan os 
comportamentos; algúns calan paseniño, e cousas que hai vinte 
ou trinta anos chamaban a atención hoxe están normalizadas 
—lugares que eran terreo exclusivo dos homes e as mulleres 
foron ocupando; tarefas reservadas a ‘ama de casa’ que agora 
se comparten con normalidade—; o mesmo á inversa, os com-
portamentos machistas máis evidentes hoxe son sancionados 
pola maioría da sociedade. Pero, máis importante, cada vez máis 
homes están dispostos a incorporarse activamente ao cambio; 
porque cren na igualdade como principio para lograr unha so-
ciedade máis xusta e máis saudable; mesmo porque aprecian 
que os roles que lles son impostos tamén limitan a súa liberdade 
e o seu benestar. Corresponsabilizarse do coidado dos fillos e 
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das fillas abre un tempo e unha oportunidade para gozar con 
eles e elas; lograr uns horarios laborais que permitan conciliar 
coa vida persoal deixa lugar para o lecer ou a formación, tamén 
para procurar espazos de relacións interpersoais á marxe do 
traballo; a fractura dos roles de xénero estereotipados amplía 
enormemente o abano de intereses aos que poder dedicarse sen 
sentirse marxinal; que dicir da redución da presión de ter que 
demostrar permanentemente ser o máis forte, o máis hábil, o 
máis autosuficiente; ou da liberdade de poder expresar afectos 
cando estamos coa nosa xente.

Reflexionar sobre esta cuestión é o obxectivo deste número 
de Cadernos de Psicoloxía: indagar nas bases e nas consecuencias 
para a saúde e o benestar psicolóxico do canon de masculinida-
de tradicional; explorar accións que nos axuden a abrir as portas 
a novos modelos, novas masculinidades que, desde a igualdade 
e a aceptación da diversidade, procuren un maior benestar in-
dividual e colectivo, maiores cotas de desenvolvemento persoal 
e social. Recollemos para isto contribucións de colegas que tra-
ballan en eidos diversos da Psicoloxía, e tamén aproximacións 
a esta cuestión desde a Socioloxía e a Educación.

Unha parte das colaboracións que conforman o monográ-
fico analizan, desde diferentes perspectivas, a persistencia do 
modelo tradicional de masculinidade patriarcal e as súas conse-
cuencias, particularmente nos homes. Beatriz Fernández, gra-
duada en Psicoloxía, e Mar Bernal, profesora desta disciplina 
na Universidade de Santiago de Compostela (USC), presentan 
os resultados dun estudo empírico sobre as relacións entre xé-
nero, sexismo e orientación sexual, co que pretenden indagar 
na crenzas e valores arredor da igualdade e os estereotipos de 
xénero. Susana Paz, psicóloga forense, achega unha reflexión 
persoal sobre a masculinidade clásica. Jorge García Marín, pro-
fesor de Socioloxía na USC, trata do papel das redes sociais (di-
xitais) na perpetuación e «modernización» dese modelo de 
masculinidade tradicional. Purificación Leal e Vanesa Rodrí-
guez, psicólogas especializadas en sexoloxía, analizan tamén ese 
modelo dominante, neste caso en relación coa sexualidade, para 
reflexionar sobre as súas consecuencias e os retos que implica 
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para a educación sexual dos mozos. Octavio Salazar, profesor de 
Dereito na Universidade de Córdoba, membro da Red de hom-
bres por la igualdad e divulgador, ofreceu e autorizou a transcri-
ción dun capítulo do seu último libro, no que convida a nenos e 
adolescentes a reflexionar sobre as eivas que esa masculinidade 
hexemónica lles impón, particularmente no eido emocional.

As restantes achegas teñen unha óptica máis aplicada, en 
ámbitos específicos de intervención. Neles, a incorporación da 
perspectiva de xénero é esencial para promover o cambio nos 
comportamentos que, particularmente nos homes, esixe un mo-
delo de sociedade igualitaria. Erick Pescador, sociólogo e sexólo-
go, presenta a experiencia do Programa Ulises, dirixido a educar 
baixo o modelo de novas masculinidades, diversas e exentas de 
violencia. Mª Luz Losada, psicóloga experta en terapia familiar, 
expón os obxectivos e a perspectiva de intervención no Progra-
ma Abramos o Círculo, no seu traballo con homes que desexan 
aprender novas formas de comportarse e previr condutas violen-
tas. Por último, Eva Cifre e Pilar Domínguez-Castillo, profeso-
ras de Psicoloxía da Universidade Jaume I e da Universidade de 
Valencia, respectivamente, e, por outra banda, Josetxu Riviere, 
educador especialista en igualdade,  presentan sendas contribu-
cións no eido da prevención de riscos laborais; neles expoñen 
como a introdución da perspectiva de xénero na análise de riscos 
e na prevención laboral (amais de ter por fin en conta ás mulle-
res), permite analizar os efectos dos valores da masculinidade 
tradicional na asunción de riscos e no autocoidado, para orientar 
as políticas preventivas ou promover cambios nas organizacións 
que fomenten valores alternativos.

Agardamos que este número de Cadernos de Psicoloxía sexa 
do interese das lectoras e lectores, contribúa á reflexión sobre o 
necesario cambio que a nosa sociedade precisa para a consecu-
ción da igualdade entre mulleres e homes, e achegue ferramen-
tas para a imprescindible extensión da perspectiva de xénero no 
traballo dos psicólogos e psicólogas.

O Consello de Redacción
Santiago de Compostela, setembro de 2019


