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Resumo O movemento social na busca da igualdade e as propias dinámicas de traballo para acadala entran nestes últimos meses/anos
convulsos nunha nova era de cambios de estratexias e un maior
e mellor afondamento. Xa non é dabondo co discurso de empoderamento feminino e coas loitas contra as violencias machistas
estruturais e cotiás; cómpre xa dar o seguinte paso cara ao traHAI QUE AFONDAR
ballo cos homes e ás políticas e as intervencións educativas que
EN COMO PODEMOS
traballan directamente coa causa e non só cos efectos perversos
FACER PARA QUE OS
do Patriarcado, e o seu soldado o Machismo, e de quen o exerce
MOZOS NA ESCOLA E
e o sustenta.
OS SEUS PAIS E AVÓS
NA CASA DECIDAN
Dito doutro xeito, estamos no tempo do traballo coas masculiCONSCIENTEMENTE
nidades e o cambio dos homes e das ideoloxías e os valores que
NON EXERCER O MAsustentan o seu poder discriminador. Non chega con cuestioCHISMO NO QUE A
nar o papel das mulleres no reparto de poder e impoñer unha
SOCIEDADE OS EDU«igualación» sen reflexión senón que hai que afondar en como
COU E OS SEGUE A
podemos facer para que os mozos na escola e os seus pais e avós
REFORZAR.
na casa decidan conscientemente non exercer o machismo no
que a sociedade os educou e os segue a reforzar.
		 Nas seguintes liñas relátase como e desde onde se realiza o traballo do proxecto Ulises, que é, en resumo, unha proposta coeducativa que implica e cuestiona especialmente os homes e o
masculino. Ao igual que o traballo coas mulleres e a identidade
feminina cara á igualdade, o proceso cos homes require dun
cuestionamento da identidade, dos modos de relación e o poder
coas emocións. O traballo co corpo e coas violencias aprendidas
é un dos temas clave de interese, pero tamén o é na mesma liña
o desenvolvemento de alternativas viables de masculinidades
diversas e positivas, exentas de violencias ou que manexen a
violencia de forma moi diferente á que propón o modelo de
masculinidade hexemónica e dominante.
Palabras chave Igualdade, coeducación, masculinidades, identidades, empatía,
coidados, corpo, sexualidades, modelo hexemónico patriarcal,
diversidade.
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O PROCESO COS HOMES REQUIRE DUN
CUESTIONAMENTO
DA IDENTIDADE,
DOS MODOS DE RELACIÓN E O PODER
COAS EMOCIÓNS.
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DESMONTANDO O MACHO
CONSTRUÍNDO O INDIVIDUO
Unha das partes máis importantes do proceso de cambio das
futuras e presentes xeracións de homes é a revisión das construcións da súa identidade. De facto, cando os homes deciden ser
o que máis desexan e non o que a sociedade lles ordena desde
o xénero patriarcal, suceden cousas moi interesantes como que
o machismo se reduce e a violencia desaparece como estruturadora da identidade.
No traballo na escola coa prevención da violencia, traballamos cos homes os seus modelos de violencia enraizados na
construción da súa identidade de xénero e desde o cuestionamento e a demostración vivencial da súa ineficacia propoñemos outras formas posibles e sostibles de ser home. Así, por
exemplo, un mozo adolescente demostrando a súa virilidade
no exercicio van de autoconvecerse de ser máis e mellor que as
mulleres e outros homes, pon en risco a súa vida e a vida das persoas que están na súa contorna aos mandos dunha moto, sobre
un monopatín ou no consumo masivo de alcohol e drogas. Esta
é unha das fotografías das mortes e dos accidentes por exceso
da masculinidade tradicional patriarcal.
As outras e diversas formas de ser home comezar por ser
un pouco menos macho, retomar o poder interno de forma endóxena e dar lugar a construír o «eu» desde o «eu mesmo» e
non desde a representación e a proxección dun suposto poderoso (pero fráxil) home viril, que necesita mostrar e demostrar fronte ao resto o seu poder a cada paso e recibir o reforzo
externo que non existe dentro: nas relacións sexuais levando a
voz cantante, no amor sen deixarse levar demasiado, no traballo
competitivo e na vida continuamente demostrando o que se
supón que debe ser. En realidade, cando poñemos en cuestión
as representacións da masculinidade hexemónica confrontamos
a idea de home en loita consigo mesmo e falto de reforzo de
autoestima coa do home propio que ten o seu poder en quen é
e non en quen intenta ser.

14 · CADERNOS DE PSICOLOXÍA

SE OS HOMES SON O
QUE REPRESENTAN
SER, NON SENTEN
PARA SOSTER O PODER E ALÍANSE COA
VIOLENCIA PARA
SOSTER O PODER
SEN PERMITIR ESTAR
EN PAZ, SEGUIRÁN
SENDO INFELICES
POLO QUE NON SON
E VIVIRÁN EN CONFLITO PERMANENTE
POLO QUE LLES TOCA
SER POR MANDATO
PATRIARCAL.
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Se os homes son o que representan ser, non senten para
soster o poder e alíanse coa violencia para soster o poder sen
permitir estar en paz, seguirán sendo infelices polo que non son
e vivirán en conflito permanente polo que lles toca ser por mandato patriarcal.
Nós no proxecto Ulises comezamos cos mozos e os homes
adultos preguntándolles que lles moleste de ser home, que lles
sobra do mandato que reciben. A primeira resposta é ningunha
e o silencio, pero pouco a pouco vanse destapando os malestares
ocultos que poderíamos resumir así:
• Soster e demostrar o poder.
• Estar sempre alerta e en competición.
• Apoiar comentarios machistas e bastos desde a «solidariedade masculina».
• Ter que demostrar desexo sexual mesmo se o tal non
existe.
• Soster a virilidade.
• Ser sempre valente.
• Non poder demostrar medo ou tristura.
• Non poder mostrar tenrura sen recibir as bromas e o
rexeitamento do outro.
Ao final, o que nos di a nosa investigación é que os homes
non queren e non precisan ser tan homes, máis cando no proceso descobren outras formas máis libres de identidade. A clave,
que se lles ofreza aos homes un universo de posibilidades de
masculinidades diversas e como sostelas, devolverlles o poder e
empoderalos da súa diversidade sen violencias machistas.

COEDUCAR DESDE AS RELACIÓNS EN QUE OS
HOMES OCUPAN XUSTO O LUGAR DA IGUALDADE
O seguinte paso natural no proceso de desmasculinización
social en formas de vida e de valores do pasado e do presente patriarcal require dunha revisión no plano das relacións. Por tanto,
para completar un proceso coeducativo cos homes non chega
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con que teñan identidades novas a estrear senón que ademais
poidan desmontar os seus modus operandi nos intercambios interpersoais, na amizade, no amor, no sexo, nas relacións laborais
e familiares etc. Noutras palabras, a discriminación e as violencias machistas tamén infectan de patriarcado e de dominación
as relacións humanas e non só as de parella1.
Nas nosas prácticas de aula e traballos corporais e de reflexión con grupos de homes intervimos coas relacións, comezando por desmontar o mito do amor romántico e revisando
os modelos principescos de Walt Disney ou de dominación de
Humphrey Bogart da nosa infancia pero tamén da infancia das
novas xeracións, nas que os personaxes da Patrulla Canina ou
de Bob Esponja volvan repetir modelos semellantes. Primeiro
ver e analizar, despois desmontar e revisar as emocións que eses
prototipos de amor nos producen e por último, idear e soñar
alternativas posibles pero innovadoras.
Igualmente, revisamos nese mesmo cuestionamento coeducativo con homes como desenvolvemos e xustificamos outras
relacións xerárquicas nos quefaceres da casa, no traballo nos
grupos de amigos e, pouco a pouco, vaise desvelando ese machismo estrutural das relacións, por exemplo, cando se reúne un
grupo de parellas a cear e conversar e como determinados temas
son excluíntes para as mulleres e se fai silencio ou desprezo das
súas opinións ou se din cousas como : «o que a miña muller
quería dicir realmente… é que a situación política… o noso
equipo de fútbol… o noso coche». Cando non é directamente
un «é que elas destas cousas non saben como nós», como se a
masculinidade socialmente adscrita ofrecese poderes especiais
e sapiencias innatas aos homes sobre algúns temas como o deporte, os coches ou a política.

[1] É por esta razón que debiamos comezar a pensar en que as violencias

de xénero son só unha parte dun inmenso universo de violencias machistas
que invaden a nosa sociedade desde o hexemónico masculino contra todo o
que non sexa ou respecte esta forma de poder establecido. Por iso en países
como Dinamarca aplícase a lei de violencia de xénero exista ou non relación
de parella entre o agresor e a vítima.
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CATRO MIL ANOS DE
PATRIARCADO OPRESOR PESAN SOBRE A
EMOCIÓN CANDO
DECIDES ABANDONAR UN MACHISMO
QUE MATA
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No plano das sexualidades, que adoita ser a última barreira
en caer fronte á necesidade dunha xusta igualdade, as emocións
en forma de medo e de inseguridades actúan con rudeza á hora
de intentar ser desmontadas pola lóxica do equilibrio: «por
que teño esa sensación interna de inseguridade cando a miña
parella expresa libre e abertamente o seu desexo sexual sen que
eu o fixese antes?». Moitos homes manifestan na consulta os
seus medos a non levar o control dentro das relacións sexuais e,
pola contra, moitos descobren un pracer descoñecido a resolven
moitas das súas problemáticas cando aprenden a deixarse levar
e deixar de controlar todo nos encontros eróticos.

CORPOS DE HOMES CONTAMINADOS
E LIMITADOS POLO MACHISMO
Sucede neste proceso de cognición sobre o que podería ser e
non é que moi frecuentemente esquecemos o corpo que sostén
as emocións. E o crucial neste caso é que moito homes conscientes da necesidade de cambiar cara a formas máis sostibles e
reais de masculinidade, non o fan porque o seu corpo non sabe
como e porque a súa emoción arrastra o seu pensamento.
Catro mil anos de Patriarcado opresor pesan sobre a emoción cando decides abandonar un machismo que mata (as mulleres e a ti mesmo como home) e para reivindicar un home
brando pero humano, pacífico pero poderoso, porque non precisa loitar para demostrar quen é.
O que atopo na consulta moi habitualmente, pero tamén nos
grupo de formación, son moitos homes descontentos, enfadados cos cambios e corporal e emocionalmente descolocados.
O noso labor comeza por situar os malestares, como diciamos,
pero tamén implicar reaprendizaxes corporais e sensitivas.
Por exemplo, moitos homes presentan cortes a niveis das
sensacións e emocións máis sutís, que son visibles ata polo xeito en que respiran e se colocan posturalmente á altura do peito,
moitos manifestas presión na boca do estómago e sensacións
de angustia, á hora do famoso «soster o tipo masculino». E
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ALGÚNS DOS «EFECTOS SECUNDARIOS»
DA APLICACIÓN DESTE PROXECTO ULISES
SON: O CUESTIONAMENTO DO PODER
PATRIARCAL, CAPITALISTA, NEOLIBERAL
E REPRODUTIVO; A
APERTURA EMOCIONAL, SENSITIVA E O
DESENVOLVEMENTO
DA EMPATÍA NOS HOMES; E POR SUPOSTO,
A DIVERSIFICACIÓN
DAS IDENTIDADES E
DAS RELACIÓNS DOS
HOMES E O ESBORRALLAMENTO DOS
PATRÓNS E VALORES
DO MACHO E OS SEUS
SUPERPODERES, QUE
XA NESTE TEMPO
NON FUNCIONAN.
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nestes casos é máxico poder realizar sesións coa respiración e
a relación, pero tamén co contacto sutil e a aperta e observar
os incribles avances en pouco tempo. Así acontece nas aulas
cando traballamos con mozas e mozos os exercicios de masaxe,
contacto consciente ou apertas, que experimentan eles en concreto, unha liberación e unha apertura emocional e afectiva que,
se somos quen de sostela e reforzala, os coloca de inmediato
noutras formas de identidade e de relación onde a violencia,, a
competencia, o abuso ou a falta do respecto aos corpos xa non
teñen cabida, ou cada vez menos.

O TRABALLO CO PROXECTO ULISES
DEZANOVE ANOS DESPOIS
O Proxecto Ulises é un modelo de intervención educativa
desde a investigación-acción-creación que desde o marco da
coeducación, traballa no desenvolvemento doutras masculinidades diversas, a prevención das violencias machistas e na
aprendizaxe dos coidados na sexualidade e desde o corpo. Trabállase en todos os marcos educativos, sociosanitarios e a través
de todos os axentes socializadores. A intención foi sempre non
só traballar cos homes e as súas identidades senón tamén coa
proxección de valores que as mulleres e a sociedade outorga (ou
outorgaba) ao masculino tradicional.
Ao longo deste anos puidemos ver a evolución e os cambios
dunha sociedade e dunhas xeracións que de forma imparable
se dirixen cara á liberdade, a diversidade e a igualdade real,
sinxelamente porque é a dirección xusta e natural dunha sociedade en desenvolvemento; e aínda que en ocasións pantasmas
do pasado nos fagan ver que non se avanzou tanto, resultan
meros espellismos se miramos con perspectiva: o movemento
«me too», os últimos 8 de marzo a nivel mundial, e o mesmo
efecto de «a manada» que nos lembra que aínda quedan uns
poucos, pero que moitos cada vez máis puideron ver e demostrarse abertamente como homes en contra da violencia dos
homes.
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Hai case vinte anos ninguén sabía que significaba traballar
coas masculinidades na escola coeducativa e, pola contra, hoxe
é imposible pensar en programas que non inclúan e non consideren especialmente o cambio positivo dos homes por e para
a igualdade.
Neste longo camiño nas aulas, coas forzas de seguridade do
Estado, no espazo sanitario e na rúa cos colectivos e as familias
puidemos ver esta evolución e como o simple feito de cuestionar criticamente a que parecía a única e hexemónica masculinidade, deu a luz un universo de dúbidas, cambios e posibilidades
diversas para ser homes.
Algúns dos «efectos secundarios» da aplicación deste
Proxecto Ulises son: o cuestionamento do poder patriarcal, capitalista, neoliberal e reprodutivo; a apertura emocional, sensitiva e o desenvolvemento da empatía nos homes; e por suposto,
a diversificación das identidades e das relacións dos homes e o
esborrallamento dos patróns e valores do macho e os seus superpoderes, que xa neste tempo non funcionan.
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