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 RESUMO Masculinidade como reflexión persoal desde a ollada da filoso-
fía, de maneira que poidamos facer un repaso do que significa 
ser home e ser muller ao longo da Historia pero sen esquecer o 
momento socio-cultural actual que estamos a vivir.

  É importante manter presente que somos seres humanos que 
nos necesitamos para continuar a sobrevivir neste mundo tan 
aloucado. Destacando o bo e o non tan memorable de cada un 
pero prestando atención sempre á palabra Educación.

 PalabRaS chavE Masculinidade, feminidade, poder, triunfo, sensibilidade, emo-
ción, revolución, discriminación, aparencia, heroína, moralida-
de, dereito, deberes, virilidade, xénero, independencia, multidi-
mensionalidade, coraxe, arbitrario, ADN.

Toda aprendizaxe ten unha base emocional.
PLATÓN

O máis fermoso do home viril é algo feminino; 
O máis fermoso da muller feminina é algo masculino.

SUSAN SONTANG

Para falar da masculinidade podemos ir ao dicionario, revi-
sar estudos estatísticos, observar os xornais…, pero a verdade é 
que o que podemos atopar tan só é un discurso político-social 
bastante correcto que a min, persoalmente, non me atrae dema-
siado por non ser moi axustado á realidade.

Se facemos una reflexión sobre o contexto sociocultural de 
hoxe en día, facendo fincapé no pensamento, vemos que é cer-
tamente convulso, onde as aparencias, as etiquetas, a colección 
de conceptos telegráficos emitidos a granel inundan os contidos 
de blogs, charlas nos palacios de congresos e nos libros de au-
toaxuda onde non se cuestiona nada (dentro deste vórtice de 
información, a masculinidade non se libra de estar presente en 
todos eles).
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Tan só ao pronunciar ou ao visualizar a palabra masculinidade 
lembramos substantivos como valentía, coraxe, independencia, 
triunfo, seguridade, poder, competitividade, obxectividade… 
En contra, está a feminidade, é dicir, sensibilidade, dependencia, 
manipulación, debilidade emocional, capacidade interpretati-
va… Volvemos ás etiquetas que, case sen darnos de conta, imos 
herdando co paso do tempo, que repetimos automaticamente 
sen facer nada apenas para remedialo.

Ideas preconcibidas como verdades absolutas que foron de-
fendidas enerxicamente por pensadores sisudos, filósofos coma 
Schopenhauer (na súa obra O amor, as mulleres e a morte onde 
describe que xa coa súa presencia, a muller revela que non está 
destinada para os grandes traballos intelectuais ou materiais, 
esa muller que usa argucias para troular o home coa finalidade 
de acadar certa posición social); a relixión —liderada por ho-
mes— será outra maneira de afianzar estas ideas enmascarando 
dentro dos dogmas de fe a da boa moralidade, moralidade que 
case sempre é estragada pola muller.

Por tanto, a masculinidade podíase expoñer orgullosa, facen-
do ou desfacendo ao seu antollo e sen medo. As mulleres, por 
outra beira, debían de loitar por acadar o seu espazo, os seus 
soños, os seus desexos, contar historias como escritoras, expre-
sar sentimentos, ensinar ou practicar ciencia… Hai centos de 
historias ao longo do tempo que a miúdo trataron de ser silen-
ciadas pero que grazas á teima destas heroínas non fixeron máis 
que facelas aínda máis seguras e fortes.

Esta pegada tórnase machacona e desde a masculinidade 
medorenta e trasnoitada doutras épocas teiman para non se 
esqueza. Polo que a masculinidade asociámola a situacións res-
tritivas.

Reflexionando un pouco máis e volvendo a vista cara a atrás, 
cando o ser humano pisou conscientemente a terra e desen-
volveu unha serie de labores para a supervivencia, tiñamos 
bioloxías distintas pero moi complementarias que se irían per-
feccionando xeración a xeración. Os homes adestraban as súas 
mañas para a caza que daba sustento e alimento mentres que a 
muller cultivaba a paciencia, o coidado dos pequenos, observa-
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ba a natureza e producía menciñas para as doenzas ou feridas, 
mantiña o fogo vivo, entre outras. O noso ADN foise modelando 
e gravando todas as aprendizaxes vicarias que están dentro da 
experiencia de vivir.

Se seguimos camiñando, xa desde a Grecia clásica se fomen-
taría a dialéctica e a filosofía propoñendo tamén o papel da 
masculinidade e da feminidade do mesmo xeito que no Impe-
rio Romano. As Revolucións reproduciríanse de maneira máis 
ou menos ilustrada para defender terras, dereitos e deberes dos 
cidadáns que poboaban aquelas cidades.

Pero non sería ata a DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DEREI-
TOS HUMÁNS, non moi lonxe no tempo, onde unha morea de 
países uniron forzas para deixar claro dunha vez que as persoas 
non deberán de ser discriminadas por razóns de sexo, raza, reli-
xión ou opinión política.

Isto tennos que facer pensar e expresar o noso orgullo por ser 
outro tipo de home, outra masculinidade, ou de ser muller, con 
todas a consecuencias boas e non tan boas que ten a diferenza 
de xénero; mellor xuntos, porque volvo a repetir, complemen-
támonos. Non vaiamos pasar o futuro reprochando uns aos ou-
tros porque isto só trae exclusión. 

Non é adecuado deixarse levar cara a un terreo perigoso, 
caendo en discriminacións positivas que o único que farían é 
fortalecer un círculo vicioso que non trae solución para unha 
convivencia construtiva.

Coidemos as nosas palabras, os nosos xestos porque eles nos 
representan. Ensinar desde pequenos o positivo que resulta ex-
presar a masculinidade e a feminidade que mora dentro de cada 
un de nós. Defender os nosos dereitos e deberes coma persoas.

Se nada muda todo indica que teremos unha sociedade 
doente, defensora de libertinaxes, concepcións sometidas a 
unha norma arbitraria e de obrigado cumprimento se non que-
remos ser purgados nas redes sociais porque non se está dentro 
do que a masa di; hedonismo patolóxico.

Respecto e empatía axudarían a eliminar todo iso que ma-
goa, estas dúas palabras que simulan ser dúas antigüidades de 
museo, que soan moito nas orellas pero que non interiorizamos. 
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Espertemos a multidimensionalidade masculina e feminina. Fa-
gamos homes e mulleres interesantes.

Penso que como psicólogos temos que fomentar a beleza 
que acolle ambos xéneros, cooperemos, comprendámonos e 
practiquemos a mirada cara ao outro. Dentro de cada un de nós 
albergamos toda unha aventura por descubrir e temos unha vida 
enteira para experimentalo. Enriquezámonos.
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