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Desde sempre é sabido que o corpo do home e da muller 
son diferentes. Con todo, que o traballo (en xeral) poida estar 
a afectar de maneira diferente a mulleres e homes é algo máis 
recente. E non só por un tema de que nos atopamos con dife-
rentes factores ambientais (físicos e psicosociais) no traballo 
(diferente exposición), porque temos diferentes traballos (pos-
tos masculinizados e feminizados, a través de fenómenos deno-
minados segregación horizontal e vertical), senón porque os 
mesmos factores poden afectarnos de maneira desigual a ambos 
os sexos (diferente vulnerabilidade). 

Todo isto levou a estudar o feito de que homes e mulleres 
teñamos diferentes riscos físicos e psicosociais no traballo. Nos 
últimos tempos, moitas son as voces que se levantaron facendo 
ver a importancia de incluír a perspectiva de xénero na avaliación 
e na intervención dos riscos laborais, dada a postura tradicio-
nalmente androcéntrica das mesmas, onde as mulleres consi-
derábanse unha «excepción á norma». Deste xeito, desde os 
Equipamentos de Protección Individual (EPIs) ás doses de expo-
sición a diferentes substancias, consideráronse a partir do corpo 
e da fisionomía masculina, deixando a muller desprotexida en 
moitos casos. É por iso que existe na actualidade unha ampla e 
punteira liña de literatura científica focalizada na prevención de 
riscos e da promoción da saúde da muller no traballo.

Con todo, e deixando patente a necesidade de continuar cos 
estudos de saúde nas mulleres, non hai que descoidar a investiga-
ción centrada tamén na promoción da saúde dos homes. E é que 
as cifras seguen a ser escandalosas. Os homes teñen un número 
moi elevado de accidentes laborais (por cada 100 días de baixa, 
32 son atribuíbles a accidentes do traballo, o dobre que no caso 
de mulleres), un elevado número de accidentes de traballo mor-
tais (473 homes fronte 23 mulleres) ou con baixas (361.983 ho-
mes fronte 153.099 mulleres), e aínda que as mulleres teñen máis 
accidentes de traballo in itinere (45.032 mulleres fronte 36.492 
homes), os dos homes son mortais en maior proporción (100 
homes fronte 33 mulleres) (Enquisa Nacional de Condicións de 
Traballo, 2015; Estatística de Accidentes do Traballo de 2017 do 
Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social, 2017). 
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Por iso, neste artigo imos analizar os riscos psicosociais no 
traballo desde unha perspectiva tanto estrutural como indivi-
dual, prestando especial atención ás relacións existentes entre 
os mandatos de xénero masculinos e as consecuencias no tra-
ballo. Este enfoque non ten o interese de facer recaer sobre o 
traballador a responsabilidade dos devanditos riscos e dos acci-
dentes, senón de ofrecer unha visión complementaria desde a 
perspectiva de xénero á análise das causas dos accidentes e dos 
malestares no traballo, así como propoñer posibles avances cara 
á promoción da saúde laboral dos homes.

Pero, cal é a base de por que atopamos entre riscos laborais 
diferentes para homes e para mulleres? A categoría 
«xénero».

Hoxe en día existe un grande acordo na relevancia do papel 
dos procesos culturais e históricos na determinación dos ideais, 
as aspiracións, as motivacións etc. que se lles demanda desen-
volver ás mulleres e aos homes. 

É imprescindible entender como se produce a constitución 
dos «suxeitos homes» en canto suxeitos que se constrúen en 
función dunha armazón de demandas socioculturais e de opera-
cións propias identitarias, para así determinar como os modelos 
actuais de masculinidade (e os roles estereotípicos asociados) 
impactan na seguridade e na saúde laboral.

O enfoque biopsicosocial (Engel, 1980) permítenos enten-
der o ser humano como un sistema no que se interrelacionan 
os aspectos (que denominaremos a partir de agora esferas) 
biolóxicos, sociais e psíquicos de modo que considera o con-
cepto de saúde-enfermidade como un proceso no que inflúen 
a bioloxía, o contexto social e a experiencia subxectiva vivida. 
Estas tres dimensións artellan a construción identitaria de xé-
nero (e procesos relacionados como a expresión, adscrición aos 
xéneros, desenvolvemento dos roles e atributos de xénero etc.) 
e permiten explicar como a categoría xénero se converte nun 
dos determinantes psicosociais da saúde de homes e mulleres, 
sobre os que volveremos máis adiante.
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É amplamente recoñecido que o sistema sexo-xénero é un 
conxunto de disposicións polas que unha sociedade transforma 
a sexualidade biolóxica en produtos da actividade humana. O 
xénero é a simbolización que cada cultura realiza da diferenza 
anatómico-sexual permitíndonos por tanto desnaturalizar a fe-
minidade e a masculinidade, así como complexizar o proceso 
de construción da identidade de xénero como home e como 
muller.

O modelo biopsicosocial da saúde permítenos diferenciar a 
esfera biolóxica (sexo) das esferas sociais e psíquicas, sendo o 
xénero unha dimensión psicosocial articulada por procesos de 
socialización, así como pola interiorización psíquica e individual 
que cada persoa realiza dos mandatos sociais. É dicir, partindo 
da concepción biopsicosocial do ser humano, entendemos que 
os determinantes da súa saúde proceden tanto do sistema bioló-
xico, como do psíquico e do social (Velasco, 2009, 2015).

A primeira das esferas, a esfera biolóxica, abarca o corpo en 
toda a súa extensión. Neste sistema é onde se situaría o sexo 
biolóxico, onde os corpos sexuados difiren anatomicamente 
segundo un continuum e onde existe un extremo corporal de 
femia e outro de macho. Na esfera social relacionámonos e es-
tablecemos vínculos con outros e outras, adscribímonos a iden-
tificacións do que é ser home e muller na nosa sociedade no 
momento actual. Dentro destas identificacións aprendemos a 
representar os roles sociais correspondentes, incluíndo os roles 
de xénero ou papeis e funcións que a sociedade asigna a cada 
posición social, así como a dar resposta aos ideais normativos. 
Os roles son aprendidos e van cambiando segundo as concep-
cións sociais do momento, así como os trazos estereotípicos do 
que é ser home e ser muller. 

Doutra banda, cómpre ter en conta que a diferenciación de 
xénero na orde social-imaxinaria (ser home ou muller) baséase 
na diferenciación na orde simbólica (masculinidade – femini-
dade). Tradicionalmente, «masculinidade» e «feminidade» 
constituíron unha orde simbólica que a cultura considerou 
como categorías opostas e xerárquicas, outorgando máis valor 
a todo aquilo asociado á masculinidade (autonomía, fortale-

A MASCULINIDADE 
ASOCIOUSE AOS TRA-
ZOS DE «AXENCIA» 
(LIDERADO, FACILI-
DADE PARA A TOMA 
DE DECISIÓNS ETC., E 
MESMO CON ASPEC-
TOS INTELECTUAIS E 
MENTAIS) MENTRES 
QUE NA FEMINIDADE 
FIXÉRONO CON TRA-
ZOS DENOMINADOS 
DE «COMUNALIDA-
DE» (COIDADO DOS 
DEMAIS, EMPATÍA 
ETC., EN XERAL, 
ASOCIADOS COA 
EMOCIONALIDADE).
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za, obxectividade, racionalidade, ámbito social etc.) e menos-
prezando (e mesmo invisibilizando) todo o que se asocia á 
feminidade (dependencia, debilidade, subxectividade, emocio-
nalidade, coidados, ámbito doméstico etc.). Na mesma liña, a 
masculinidade asociouse aos trazos de «axencia» (liderado, 
facilidade para a toma de decisións etc., e mesmo con aspectos 
intelectuais e mentais) mentres que na feminidade fixérono con 
trazos denominados de «comunalidade» (coidado dos demais, 
empatía etc., en xeral, asociados coa emocionalidade). Cando as 
persoas incorporan estes significados culturais nas súas propias 
psiques (esfera psíquica), entón o xénero forma parte da súa 
identidade. 

O xénero, como categoría social, é un elemento central da 
configuración subxectiva de cada persoa na medida que implica 
atributos sociais, normas, roles e ideais de xénero que a socieda-
de demanda de modo diferenciado a homes e mulleres. 

Estes ideais de xénero, na medida en que son interiorizados 
na dimensión psíquica, convértense en desexos enunciados 
como propios modulando e determinando as aspiracións pro-
fesionais, actitudes, modos de relacionarse e de vivir (Velasco, 
2009) e, en consecuencia, inflúen nos modos de asumir riscos 
así como roles laborais, familiares etc.

Determinantes estruturais de xénero da saúde laboral  
dos homes

Desde a mencionada esfera anatómica e social, podemos di-
cir que homes e mulleres están expostos de maneira diferencial 
aos riscos laborais, debido a factores como a segregación hori-
zontal e vertical do traballo. En concreto, xa mencionamos que 
as identificacións cun xénero ou outro ten influencia en quen 
son, influíndo na nosa forma de pensar, sentir e actuar, facendo 
por exemplo que as mulleres elixan en maior medida profesións 
relacionadas co coidado cara aos demais (profesións sanitarias, 
ensino sobre todo infantil etc.), mentres que os homes elixen 
profesións relacionadas co desenvolvemento de capacidades 
mentais (enxeñerías etc.) ou coa forza física. É o que se chama 

HOMES E MULLERES 
ESTÁN EXPOSTOS 
DE MANEIRA DIFE-
RENCIAL AOS RISCOS 
LABORAIS, DEBIDO A 
FACTORES COMO A 
SEGREGACIÓN HORI-
ZONTAL E VERTICAL 
DO TRABALLO.
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segregación horizontal. Ademais, vemos que curiosamente son 
os homes quen que acceden máis facilmente a posicións de li-
derado, mentres que as mulleres teñen moitas máis dificultades 
para acceder a eses postos de dirección, malia que a nivel acadé-
mico chegan a niveis mesmo superiores que os homes en maior 
medida (másteres, doutoramentos etc.). É o que se denomina 
segregación vertical. 

Diferentes postos de traballo, diferentes riscos. Mesmo nos 
mesmos traballos, é moi común que homes e mulleres realicen 
diferentes tarefas e por tanto teñan diferentes estresores. Isto 
é bastante obvio en canto aos riscos laborais físicos: os homes 
seguen traballando en maior proporción que as mulleres en 
sectores tradicionalmente masculinizados, como o agrario, a 
industria e a construción, cunha alta porcentaxe de baixas e de 
accidentes. Nestes sectores o uso de equipamentos de protec-
ción individual (EPIs) é habitual (49% de homes, 31% de mu-
lleres). Os homes están máis expostos a riscos físicos (altas e 
baixas temperaturas, ruído, vibracións, manexo de substancias 
químicas, respirar fumes, gases, po, disolventes, fume de tabaco 
doutras persoas) que as mulleres e manexan cargas pesadas en 
maior proporción que as mulleres (43% e 29%, respectivamen-
te). Por tanto, parece ser que os homes seguen traballando en 
sectores e postos de traballo con alto risco laboral físico. 

Pero non só se identificaron os riscos laborais físicos, senón 
tamén os psicosociais. Así, os postos masculinizados inclúen 
longas horas de traballo con dispoñibilidade case total (32% tra-
ballan máis de 10 horas, o 26% traballan noites e o 56% traballan 
en sábado), así como un alto presentismo para xustificar a súa 
valía, que implica unha baixa conciliación familia-traballo. 

Tamén os homes seguen tendo maioritariamente os postos 
de mando (segregación vertical), que supón unha maior res-
ponsabilidade no traballo e tensión asociado; entre outros, por 
falta de recursos de persoal, económicos ou de xestión, ademais 
do que supón o peso da responsabilidade sobre os resultados do 
traballo. Todo iso atópase enraizado en valores tradicionalmen-
te masculinos, como o control, a competitividade, a eficiencia 
e a devoción ao traballo, seguindo o mandato de xénero tra-

MESMO NOS MES-
MOS TRABALLOS, É 
MOI COMÚN QUE 
HOMES E MULLERES 
REALICEN DIFEREN-
TES TAREFAS E POR 
TANTO TEÑAN DIFE-
RENTES ESTRESORES.
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dicional que asigna aos homes a principal responsabilidade de 
«prover o pan» á familia.

Todo iso leva a que os homes sufran estresores específicos 
como o feito de traballar máis horas extras, o facer fronte ás cri-
ses sen recursos de persoal, a falta de colaboración e conflito con 
outros departamentos, así como unha maior responsabilidade, 
maior sobrecarga e maior número de erros (Garrosa e Gálvez, 
2013).

Determinantes identitarios de xénero da saúde laboral dos 
homes: diferentes modelos actuais de masculinidade e os 
ideais de «ser home» e riscos asociados

Neste apartado explicamos con máis detalle como a iden-
tificación cos modelos de masculinidade existentes (así como 
roles, ideais e estereotipos asociados) se relacionan con factores 
de vulnerabilidade e con factores de riscos laborais.

Na medida en que se interiorizan os mandatos de xénero na 
dimensión psíquica e na subxectividade, non só cómpre con-
templar os procesos de regulación establecidos na sociedade 
(que inflúen para o cumprimento de roles, atributos de xénero 
etc.) senón que en cada persoa se producen procesos de regula-
ción psíquica para dar resposta aos ideais de ser home e de ser 
muller que a sociedade establece: facemos referencia a meca-
nismos como a culpa, a vergoña, o sentido de inferioridade etc. 
que operan no intrapsíquico ao servizo do cumprimento dos 
mandatos sociais e que adoitan producir procesos de malestar 
biopsicosocial. 

Doutra banda, para conseguir dar resposta ás demandas de 
xénero, as persoas levan a cabo transformacións nos modos 
de vivir, de manter relacións (sexuais, afectivas, familiares, la-
borais) etc., que poden constituírse en procesos de vulnerabili-
dade na medida que se relacionan con condutas de risco para a 
saúde ou con procesos relacionados co malestar biopsicosocial 
e/ou coa enfermidade.

Pero o modelo tradicional de xénero ao que fixemos referen-
cia ata o momento non é o único. Na medida en que o xénero 

OS HOMES SEGUEN 
TENDO MAIORI-
TARIAMENTE OS 
POSTOS DE MANDO 
(SEGREGACIÓN VER-
TICAL), QUE SUPÓN 
UNHA MAIOR RES-
PONSABILIDADE NO 
TRABALLO E TEN-
SIÓN ASOCIADO;
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é unha construción histórica e cultural, podemos afirmar que 
os modelos de xénero se transforman continuamente en fun-
ción de cambios sociais, económicos, políticos etc., que á súa 
vez determinan transformacións nas relacións entre os xéneros. 
Ao longo do século XX (e a principios do XXI) déronse grandes 
cambios que posibilitaron a emerxencia de novos modelos de 
xénero e de transformacións nos significados asociados ás di-
mensións de masculinidade e feminidade. Deste xeito, Sara Ve-
lasco (2009, 2015) illou a existencia dos tres modelos de xénero 
diferentes (tradicional, en transición e contemporáneos) que na 
actualidade conviven. Esta configuración actual reflicte os conti-
nuos cambios identitarios de xénero que se dan, así como poñen 
de manifesto a oportunidade de cada persoa de transformar (e 
resignificar) tanto os ideais de xénero que teñen interiorizados, 
así como as súas posicións subxectivas identitarias de xénero.

A masculinidade no modelo de xénero tradicional 
e os riscos laborais

O modelo de xénero tradicional instáurase a finais do XIX 
coa Revolución Industrial e no capitalismo produtivo, procesos 
que crearon unha organización social baseada na división sexual 
do traballo que determinaba a existencia de relacións xerárqui-
cas (onde a posición e poder do home era superior á da muller) 
e asignaba o espazo doméstico e de reprodución social ás mu-
lleres e o espazo público e o traballo de produción aos homes. 
Desde entón, o traballo produtivo asociouse aos ideais de mas-
culinidade e os ideais aos que os homes aspiran, neste modelo, 
relacionábanse co poder (económico, social, etc.) conseguido 
a través do traballo e co ser cabeza de familia e posuíndo poder 
neste espazo (Velasco, 2009). 

Este modelo de masculinidade é definido polo poder, a pro-
piedade e a potencia, de modo que as realizacións e os ideais 
que os homes incorporaron asócianse fundamentalmente co 
traballo, o poder de ser cabeza de familia e as gratificacións do 
éxito laboral. Os roles que a sociedade demanda son aqueles ne-
cesarios para cumprir o mandato e ser home forte, activo, inde-

TODO ISO ATÓ-
PASE ENRAIZADO 
EN VALORES TRA-
DICIONALMENTE 
MASCULINOS, COMO 
O CONTROL, A COM-
PETITIVIDADE, A 
EFICIENCIA E A DE-
VOCIÓN AO 
TRABALLO,
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pendente e autónomo; en definitiva, capaz. As esixencias sociais 
neste modelo vincúlanse ao recoñecemento social (e económi-
co) froito do seu traballo produtivo, así como á demostración 
de que é capaz de protexer e manter á familia, e de que non hai 
signos de debilidade. Este modelo tamén identifica a masculi-
nidade co risco e a demostración de fortaleza, a validación da 
agresividade, así como a necesidade de manter posicións activas 
e de poder.

Este modelo de masculinidade establécese complementa-
rio á feminidade que demanda roles, atributos de pasividade, 
realización de coidados e sometemento aos demais. En canto 
ás relacións que se establecen, as posicións subxectivas das mu-
lleres neste modelo son como obxecto dos homes. Eles deben 
mostrarse arriscados, fortes e saudables, o cal está implícito na 
construción do xénero masculino e nos valores tradicionais de 
masculinidade. De acordo con Riviere (s/f) existe unha forte 
relación entre reforzar a súa identidade masculina, a valentía e a 
fortaleza expresada en dominar e superar situacións de risco. A 
súa identidade constrúese en gran parte en relación co grupo de 
pares, para conseguir a súa aceptación e sentimento de pertenza. 
E para iso en múltiples ocasións debe pasar por situacións de 
carácter «iniciático á condición masculina», relacionadas con 
probas físicas con alto compoñente de risco, para demostrar, de 
forma repetida, que é «un home» (apostas de quen sobe máis 
alto, quen se bota atrás diante de situacións comprometidas 
etc.) e que ten «valor» (no seu sentido máis caduco) («a que 
non me dis iso aguantándome a mirada?»).

O desenvolvemento dunha identidade masculina tradicional 
asociada ao risco e á fortaleza supón un alto risco para a saúde 
en xeral, e a laboral en particular. Por exemplo, que os homes 
sempre teñan que demostrar potencia e crean que o seu corpo é 
unha máquina invencible por imperativo da masculinidade tra-
dicional é un factor de vulnerabilidade para os homes (Velasco, 
2009) que pode ocasionar problemas de saúde, por exemplo, 
non utilizando EPIs no traballo ou respondendo de forma agre-
siva a problemas con outras persoas (xeralmente homes) na súa 
contorna laboral. 

ESTE MODELO DE 
MASCULINIDADE 
ESTABLÉCESE COM-
PLEMENTARIO Á 
FEMINIDADE QUE 
DEMANDA ROLES, 
ATRIBUTOS DE PASIVI-
DADE, REALIZACIÓN 
DE COIDADOS E SO-
METEMENTO AOS 
DEMAIS. 
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Vinculado ao valor do risco, atopámonos coa adopción de 
condutas de risco na condución de vehículos (condución te-
meraria, maior velocidade, menor uso do cinto de seguridade), 
a realización de actividades máis arriscadas (caza, alpinismo), a 
menor realización de prácticas preventivas incluíndo no ámbito 
sexual (condutas sexuais de risco con múltiples parellas, cun 
escaso uso do preservativo). Vinculado a iso, atopámonos co 
concepto de inmunidade subxectiva (IS) (Douglas, 1996, p. 57), 
referido á «propensión das persoas para crer nunha inmunida-
de ante o risco polo exceso de confianza depositada na súa con-
torna, debido á familiaridade das súas rutinas sociais». É dicir, 
no ámbito laboral estariamos a falar dun exceso de confianza, 
ou exceso de autoeficacia, que levaría os homes a traspasar os 
límites de confianza nos xogos de competencias, para ver quen 
termina primeiro a tarefa, omitindo en moitos casos os perigos 
para a saúde, debido á idea dunha IS ante o padecemento, polo 
feito de ser home.

Vinculado ao valor da fortaleza, atopámonos no caso da 
forza física co uso de anabolizantes esteroides en homes de 
mediana idade non atletas, co fin de incrementar a súa masa 
muscular e mellorar así a súa aparencia física. No caso da forta-
leza psíquica, este valor lévaos a un menor recoñecemento dos 
seus problemas de saúde e a un atraso en visitas a profesionais 
sanitarios e, cando o fan, xustifícano aludindo a súa responsa-
bilidade respecto á súa familia (non o fan por eles, senón por 
non deixar á familia sen o provedor do pan) (Ballester, Gil e 
Giménez, 2015; Borrell e Artazcoz, 2008).

En relación coa saúde laboral, diferentes estudos mostraron 
que os homes que se identifican con este modelo de xénero 
prefiren traballos onde poidan obter salarios altos, poder e in-
fluencia sobre outras persoas, así como oportunidades de pro-
moción e de logros, ter riscos e retos que afrontar, altos niveis de 
responsabilidade e prestixio. Actúan para responder as deman-
das sociais de perfección, independencia, autodeterminación e 
produtividade. 

Por iso, o home debe resolver, na súa totalidade ou nunha 
boa parte, as necesidades económicas, de supervivencia e se-

O DESENVOLVE-
MENTO DUNHA 
IDENTIDADE MASCU-
LINA TRADICIONAL 
ASOCIADA AO RISCO 
E Á FORTALEZA SU-
PÓN UN ALTO RISCO 
PARA A SAÚDE EN 
XERAL, E A LABORAL 
EN PARTICULAR. 
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guridade do seu grupo familiar, aínda en tempos de crise social 
e económica. Pola contra, aumenta a súa percepción de amea-
za que diminúe a súa confianza persoal e facilita a aparición de 
cadros de depresión. Os riscos no traballo veñen relacionados 
neste sentido co temor á perda das posicións de poder e estatus, 
así como a que a súa fortaleza e virilidade poidan estar ameazas 
ou postas en dúbida, o cal os leva a traballar mesmo en condi-
cións que non deberían facelo e atrasar a petición de axuda mé-
dica. As emocións e os sentimentos son ocultados nos homes 
con esta identidade masculina tradicional ante o medo de ser 
considerados como femininos, ou vulnerables. Esta ocultación 
relaciónase con niveis de malestares psicosociais, que poden ser 
expresados adoptando hábitos non saudables, como o consumo 
de alcol e tabaco, e outras adiccións.

Pero moitas veces na adopción destes hábitos non sauda-
bles está a subxacer unha das problemáticas máis comúns (e 
menos estudadas en homes, dado que xeralmente se asociou 
ás mulleres polo estado de vulnerabilidade que supón), que é o 
estado de ánimo depresivo que pode desencadear trastornos de 
estados de ánimo. E é que os homes tamén se deprimen. E isto 
é importante resaltalo no sistema sanitario, dado que xeralmen-
te (dado debido á falta de perspectiva de xénero da sanidade) 
custa máis de identificar no caso dos homes. Por tanto, coñecer 
como a masculinidade, fundamentalmente no caso dos homes 
que se adhiren á masculinidade tradicional, determina a expre-
sión da sintomatoloxía asociada á depresión, permitirá non só 
dar resposta a problemáticas de malestar biopsicosocial senón 
tamén realizar procesos de prevención doutras problemáticas 
que gardan unha estreita relación coa depresión e que teñen 
unha alta prevalencia nos homes (como o suicidio, condutas 
autolesivas, consumo de substancias adictivas etc.). 

A tendencia nos homes de resaltar a importancia da inde-
pendencia, a privacidade, a autodeterminación e a liberdade, 
así como ao ocultamento das emocións e as relacionadas coa 
vulnerabilidade, fan que os síntomas de depresión masculina 
sexan rexeitados (tanto por eles como socialmente) e por tanto 
máis difícil de diagnosticar. Isto impídelles (a eles e ao sistema 

OS RISCOS NO 
TRABALLO VEÑEN 
RELACIONADOS 
NESTE SENTIDO CO 
TEMOR Á PERDA DAS 
POSICIÓNS DE PO-
DER E ESTATUS, ASÍ 
COMO A QUE A SÚA 
FORTALEZA E VIRILI-
DADE POIDAN ESTAR 
AMEAZAS OU POSTAS 
EN DÚBIDA,
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sanitario) recoñecer a realidade emocional e afectiva que teñen, 
e adoitan responsabilizar a problemas no traballo outro tipo de 
problemas.

Ante a depresión, os síntomas dos homes reflicten atraso na 
activación psicomotora, menosprezo da súa capacidade persoal, 
fatiga, problemas de saúde, así como diminución do apetito, 
ideación suicida, illamento social (Londoño, Peñate e Gonzá-
lez, 2017; Essau, Lewinsohn, Seeley e Sasagawa, 2010), sensa-
ción de ser visto por outros como inadecuado ou en proceso de 
deterioración, que denotan alta sensibilidade ao rexeitamento 
(Frazier et al., 2012). Os homes teñen depresións de maior du-
ración asociada á alta comorbilidade con consumo prolongado 
de substancias que á súa vez incrementa a deterioración dos 
síntomas depresivos (Essau et al., 2010).

A exacerbación dos síntomas agresivos (frecuente nos casos 
de depresión) pode asociarse á frustración derivada do incum-
primento o encargo social de cumprir metas laborais e académi-
cas, protexerse e protexer a outros e outras (Emslie et al., 2006; 
Levola, Holopaine e Aalto, 2010).

A masculinidade no modelo de xénero en transición 
e os riscos laborais

Os cambios socioculturais do século XX relacionados coa 
incorporación das mulleres aos ámbitos de produción, aos ám-
bitos educativos, participativos, sociais etc., provocaron trans-
formacións nos modelos de xénero debido a que os ideais, roles 
e estereotipos vinculados aos homes e mulleres se transforma-
ron (tanto nas dimensións socioculturais como nas subxec-
tividades). Transformacións que tamén se relacionaban coas 
relacións entre os xéneros, no que supón a constitución da pa-
rella, do núcleo familiar e nos significados outorgados a todas 
as dimensións da vida. 

Chámanse modelos e roles de xénero en transición (Velasco, 
2009) na medida en que se deron transformacións dos modelos 
de xénero tradicionais pero aínda estes persisten de modo máis 
simbólico e profundo (convivindo con ideais, estereotipos, va-
lores etc., menos tradicionais na dimensión social).
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Neste modelo de masculinidade, espérase que os homes si-
gan mantendo o seu rol social activo de traballo produtivo, pero 
tamén se espera que contribúan aos coidados e ao traballo na 
esfera da reprodución social. As posicións subxectivas de poder 
cambiáronse con respecto aos modelos tradicionais e de modo 
aparente, non existe esa xerarquía entre homes e mulleres no 
poder, aínda que como dicimos, no simbólico pode seguir per-
manecendo consideracións tradicionais dos lugares subxectivos 
relacionados coa diferenciación xerárquica da masculinidade e 
da feminidade.

É indubidable que este modelo de xénero en transición xerou 
procesos protectores en homes na medida que existen unhas 
coordenadas de relación máis alá do poder/subordinación, así 
como unha liberación da carga do mantemento do poder e da 
potencia sen concesións. Esta nova identidade de xénero, á vez, 
pode ocasionar resistencias na medida en que supón unha perda 
de privilexios en relación co modelo de xénero tradicional.

Respecto á saúde laboral, os procesos de vulnerabilidade 
asociados a saúde e riscos laborais danse na medida en que vi-
ven con contradición, desaxustes e desencontros o feito da de-
manda de incorporación de roles de xénero asociados a novos 
modos de masculinidade e que nas súas posicións subxectivas 
permanezan valores da masculinidade tradicional. Lembremos 
que no modelo de transición de masculinidade conviven novos 
roles de xénero con roles e valores tradicionais.

Doutra banda, nos espazos e contornas laborais atopamos 
que as mulleres ocupan posicións de maior poder e relevancia 
(aumento da participación de mulleres na distribución xerár-
quica) e isto pode ocasionar dificultades á hora de relacionarse 
con outros modelos de liderado e, sobre todo, con mulleres que 
ocupan postos de liderado.

A masculinidade no modelo de xénero contemporáneo 
e os riscos laborais

No marco do paso do capitalismo produtivo ao de consu-
mo, xunto con valores e ideais máis vinculados á realización 
individual ao través do éxito persoal e social, os ideais de vida 

NESTE MODELO DE 
MASCULINIDADE, 
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TENDO O SEU ROL 
SOCIAL ACTIVO DE 
TRABALLO PRODUTI-
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ESPERA QUE CONTRI-
BÚAN AOS COIDADOS 
E AO TRABALLO NA 
ESFERA DA REPRO-
DUCIÓN SOCIAL.
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baséanse no material, na riqueza e na felicidade permanente; o 
corpo convértese nun elemento relevante que dá conta da nosa 
identidade. Os roles son máis igualitarios e as esixencias e ideais 
sociais son moi semellantes para as persoas de calquera sexo 
(Velasco, 2009).

As posicións subxectivas de masculinidade e de feminidade 
gardan menos relación que nunca coas expresións e adscrición 
de xénero, así como o feito de que tanto a identidade de xénero 
como as expresións de xénero deixaron ao carón o binarismo 
para acoller a unha multiplicidade de posicións e representacións.

Á vez, é un gran valor que as persoas poidan desenvolver va-
lores positivos asociados tanto á feminidade tradicional (trazos 
expresivos/comunalidade) como á masculinidade tradicional 
(trazos de axencia/instrumentais). 

Nesta liña, nunha investigación que tiña como obxectivo 
coñecer as relacións entre os trazos instrumentais (asociados 
tradicionalmente á masculinidade) e expresivos (asociados tra-
dicionalmente á feminidade) entre os niveis de saúde dos ho-
mes (Matud, 2019), os resultados mostraron que os homes que 
puntúan alto en trazos de axencia pero que tamén puntúan en 
trazos de instrumentalidade e expresividade, son aqueles que 
teñen puntuacións máis altas en escalas que miden benestar e 
percepción da saúde.

Este desenvolvemento de posicións de feminidade e de mas-
culinidade de maneira pouco ríxida por parte dos homes permi-
te que poidan abandonar as suxeicións ao modelo tradicional de 
masculinidade e, por tanto, non ser vítimas dun modelo asocia-
do con numerosos riscos laborais como vimos anteriormente.

Os posibles riscos asociados aos homes que teñen un mo-
delo de masculinidade contemporáneo relaciónanse con con-
tornas organizacionais onde se seguen mantendo a división 
tradicional de roles de xénero. Nestes ambientes, os homes po-
den sufrir problemas pola incomprensión, e non aprobación, do 
seu modo diferente de expresarse e relacionarse (non suxeitos 
ás coordenadas de masculinidade tradicional).
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Apuntes para facilitar cambios organizacionais dirixidos á 
mellora da saúde laboral desde a perspectiva de xénero 

As transformacións socioculturais que se están a dar hoxe 
en día relacionadas coa procura da igualdade entre os xéneros 
están a provocar tímidos cambios nas demandas sociais que 
se realizan aos homes. Aos poucos, os trazos asociados tradi-
cionalmente á masculinidade (instrumentais e de axencia) e á 
feminidade (expresivos e comunais) deixan de situarse en coor-
dinadas de xerarquización dicotómica e cada vez valóranse máis 
as persoas que incorporan nas súas identidades os trazos posi-
tivos asociados tradicionalmente tanto á masculinidade como 
á feminidade.

No ámbito da saúde laboral, descubriuse que cando as or-
ganizacións priman os valores asociados tradicionalmente 
á masculinidade, a calidade e a satisfacción das súas persoas 
traballadoras é menor que cando na cultura organizacional se 
fomentan os valores asociados tradicionalmente á feminidade; 
debido a que á súa vez é un reflexo do compromiso da organi-
zación na procura da igualdade, a solidariedade e a calidade de 
vida no traballo. Na liña do comentado no parágrafo anterior, na 
actualidade atopamos investigacións que poñen de manifesto a 
mellor saúde laboral de persoas cuxa identidade de xénero se 
caracteriza polo desenvolvemento de trazos tanto instrumentais 
(e asociados a tradicionalmente á masculinidade) como comu-
nais (e asociados tradicionalmente á feminidade).

Debido ás relacións que presentan os modelos de masculini-
dade tradicional hexemónica tanto con problemáticas de saúde 
e psicosociais, como coa prevalencia de maiores riscos laborais, 
é un compromiso de todas as institucións e organizacións fo-
mentar modelos e representacións de xénero alternativas que 
produzan cambios naquilo que se espera, foméntase e demán-
dase socialmente dos homes. Estes cambios nas dimensións 
sociais e simbólicas, relacionados cos significados atribuídos 
á masculinidade, poderán producir a desvinculación do ideal 
de home e do ideal de masculinidade de trazos como a com-
petitividade, a violencia, o sentir que o corpo ha de aguantalo 
todo etc.

AS ORGANIZA-
CIÓNS PODEN 
SER LUGARES DE 
TRANSFORMACIÓN 
DESDE OS ÁMBI-
TOS LABORAIS NA 
MEDIDA EN QUE 
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DESENVOLVEMENTO 
DE TRAZOS PERSOAIS 
ASOCIADOS COA 
EXPRESIVIDADE- 
COMUNALIDADE 
NOS HOMES, 
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Estamos nun momento onde se fai imprescindible realizar 
estas novas resignificacións e modificar os valores, estereotipos 
e roles asociados á masculinidade tradicional. Consideramos 
que as organizacións poden ser lugares de transformación des-
de os ámbitos laborais na medida en que consideren relevan-
te apoiar o desenvolvemento de trazos persoais asociados coa 
expresividade-comunalidade nos homes, pois isto permitirá 
aos homes traballadores que poidan expresarse e ter formas de 
relación que superen a normatividade tradicional demandada 
aos homes. 

Nesta liña, e partindo do estudo realizado por Seaton e os 
seus compañeiros (2018) en lugares de traballo dominados por 
homes, é importante o incorporar no posto de traballo prácticas 
asociadas tradicionalmente á feminidade, pero das cales tamén 
os homes pódense beneficiar, en aras do fomento da masculini-
dade máis contemporánea. Isto incluiría a promoción de activi-
dades de goce e a construción de cohesión grupal. Deste xeito, 
deberían deseñarse estratexias a medida para as necesidades dos 
homes deste tipo de empresas, que deberían incluír por exem-
plo actividades de benestar (ximnasio, spa etc.) en horario labo-
ral, e estratexias positivas que facilitasen a camaradería grupal. É 
importante considerar ademais que nestes contextos predomi-
nantemente masculinos é un dos lugares onde se establecen os 
ideais masculinos, polo que pode supoñer unha boa estratexia 
fomentar modelos alternativos ao modelo tradicional nestes 
mesmos lugares. Está na man de todos (e todas) conseguir lu-
gares de traballo e de vida máis igualitarios e satisfactorios.

É IMPORTANTE O 
INCORPORAR NO 
POSTO DE TRABA-
LLO PRÁCTICAS 
ASOCIADAS TRADI-
CIONALMENTE Á 
FEMINIDADE, PERO 
DAS CALES TAMÉN 
OS HOMES PÓDENSE 
BENEFICIAR, 
EN ARAS DO 
FOMENTO DA MAS-
CULINIDADE MÁIS 
CONTEMPORÁNEA.
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