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Resumo O obxecto deste artigo é reflexionar sobre a relación da construción das identidades masculinas coa saúde e cos riscos laborais
e en que forma esta análise nos serve para establecer medidas
preventivas dirixidas especificamente a homes.
		 A aplicación da perspectiva de xénero á saúde e a prevención dos
riscos laborais supón recoñecer o feito de que existe unha construción cultural e social distinta para cada sexo —construción
de xénero—, e que por iso pode haber diferenzas entre mulleres
e homes1 en relación coa saúde no mundo laboral entendendo
por esta, segundo a OMS (Organización Mundial da Saúde), o
estado de pleno benestar físico, mental e social, e non soamente
a ausencia de enfermidade.
		 Na nosa sociedade, onde a desigualdade de mulleres e homes
aínda é unha realidade, non existe un único modelo de masculinidade e non todos gozan do mesmo poder e prestixio sociais, analízase no artigo cales son actualmente os que gozan de
recoñecemento na nosa sociedade e son influentes no mundo
laboral en relación coa saúde e coa prevención de riscos.
Palabras chave Masculinidades, saúde, riscos laborais, prevención.
I. XÉNERO, MASCULINIDADE E MUNDO LABORAL
Para contextualizar a influencia dos mandatos de xénero da
masculinidade tradicional ou hexemónica no ámbito laboral
debemos partir da definición do sistema binario sexo-xénero
tradicional e xerarquizado que organizou a nosa sociedade e que
estableceu categorías separadas e fixas onde clasificar as persoas dependendo dos seus corpos. Categorías que se establecen como estancas e excluíntes entre si. Así, o concepto «sexo»
(macho ou femia) refírese ao conxunto de características biolóxicas e anatómicas que diferencian unhas persoas doutras en
[1] No artigo utilizarei «homes» e «mulleres» por economía da linguaxe e
referíndome a quen se identifique co termo aínda que son consciente de que
ese binomio non recolle a totalidade de identidades existentes hoxe en día.
Identidades diversas que xeran interesantes movementos e debates.

UNHA APROXIMACIÓN ÁS MASCULINIDADES, Á SAÚDE E AOS RISCOS LABORAIS

CADERNOS DE PSICOLOXÍA · 107

canto ao aparello xenital interno e externo, as características sexuais secundarias, os cromosomas ou a carga hormonal. A partir desta clasificación constrúense e superpóñense ao longo da
vida as categorías de xénero, a construción social das categorías
muller e home, feminidade e masculinidade. Tamén temos que
ter en conta como se expresan os ideais de xénero (expresión
de xénero) a través das representacións da idea de ser homes
ou mulleres: a través da vestimenta, o comportamento, os intereses e as afinidades, masculina, feminina, andróxina. Á hora
de definir as masculinidades e a súa construción social hai que
ter en conta como se fixan na identidade as categorías sexo, xénero, expresión de xénero e orientación sexual nunha sociedade en que comezan a ser interpretadas e vividas de forma máis
flexible e aberta, e onde outras formas de representar e definir
a identidade, a bioloxía e a expresión de xénero (intersexuais,
transexuais etc.), abren paso reclamando os seus dereitos civís
e cuestionando o carácter pechado, excluínte e discriminatorio
da norma sexo-xénero heterocentrista.
Como sinala Pilar Vallejo, a aplicación da perspectiva de
xénero á prevención de riscos en relación coa saúde laboral
«ha de tomar en consideración os riscos tamén en función da
diferenza de xénero, por razón da súa maior prevalencia, incidencia e interactuación, e mellor prevención, para unha máis
adecuada xestión da prevención dos mesmos». Grazas á aplicación da perspectiva de xénero analizouse especificamente a
situación das mulleres en relación coa saúde laboral, mentres
antes a situación e as condicións concretas das mulleres no mercado laboral eran invisibles e os homes e as súas necesidades
eran tomados como referencia universal. «Así atopamos con
que o deseño dos postos de traballo, desde a organización dos
espazos, pasando polos horarios, os equipos e as ferramentas,
pensáronse, maioritariamente, seguindo un modelo masculino de traballador. Por exemplo, moitas ferramentas manuais de
traballo deséñanse con parámetros anatómicos exclusivamente
masculinos».
Como se sinala no manual Factores psicosociales en el trabajo,
perspectiva de género 1 do IRSST «as mulleres están expostas a
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diferentes riscos que os varóns no traballo, en función da súa
maior presenza en sectores produtivos concretos (por exemplo,
o sector téxtil, sanidade, servizos sociais etc.). Tamén hai máis
mulleres en actividades relacionadas con movementos repetitivos, traballos monótonos ou de pouca creatividade». No manual anterior sublíñase que «estas condicións están unidas ao
mantemento de roles de coidado, dobre presenza, precariedade
laboral, contratación a tempo parcial. que fan que as mulleres
teñan riscos específicos». Tamén é necesario resaltar que as mulleres teñen un maior risco de sufrir acoso sexual e por razón de
sexo nas empresas que os homes.
Os estudos de xénero que se realizaron nas ultimas décadas
comezan a mirar tamén a especificidade da influencia da construción da masculinidade nas relacións dos homes coa saúde e
os riscos. A accidentabilidade e a saúde laboral están relacionadas fundamentalmente, entre outros factores económicos e
sociais, coa precariedade laboral, coas condicións de contratación e cos métodos de produción que determinan unha maior
ou menor exposición a riscos. Non se trata aquí de minimizar as
principais causas de falta de dereitos laborais en canto á saúde
e á prevención de riscos laborais, nin de obviar a desigualdade
de mulleres e homes que existe no mundo laboral, senón de
ter en conta que a exposición a riscos non é igual para homes
e mulleres, non só por razóns biolóxicas, senón tamén e sobre
todo pola masculinización ou feminización de determinadas
profesións, pola discriminación que seguen sufrindo as mulleres, polas repercusións para a saúde da dobre presenza das mulleres no terreo laboral e no traballo doméstico e de coidado,
pola presenza do acoso sexual e por razón de sexo no mundo
laboral que padecen sobre todo as mulleres e polos mandatos
da masculinidade tradicional.
Como se define a masculinidade ou as masculinidades actualmente e que relación se pode establecer coa saúde laboral e
os riscos no traballo?
Michael Kimmel expón sobre a masculinidade: «A virilidade non é estática nin atemporal, é histórica; non é a manifestación dunha esencia interior, é construída socialmente; non sube
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á conciencia desde os nosos compoñentes biolóxicos; é creada
na cultura. A virilidade significa cousas diferentes en diferentes
épocas para diferentes persoas».
Existe diversidade na forma de «representar» no individual e no colectivo a idea de masculinidade, de ser un home,
entendendo a mesma, segundo J. Azpiazu como «a forma en
que os mandatos de xénero (para os homes) son idealizados
nunha especie de idea perfecta, intocable e inalcanzable». Pódese falar entón de masculinidade en canto a un modelo ideal,
e de masculinidades referíndose ás «prácticas polas que os homes se comprometen con esa posición de xénero e os efectos
destas prácticas na experiencia corporal, na personalidade e na
cultura», tal e como sinala Connell. Así, aínda que existen masculinidades diversas que se expresan de xeito máis amplo que no
pasado, é conveniente analizar se aínda conservan algúns límites
marcados por unha idea xeral pechada e limitante da masculinidade, o que pode supoñer que aqueles homes que a transgriden son, dalgún modo, excluídos do grupo dos «homes» e dos
privilexios que a sociedade continúa a concederlles polo mero
feito de selo.
Actualmente hai unha idea menos ríxida que no pasado
sobre a masculinidade. Hoxe atopamos con máis diversidade
dentro das identidades masculinas pero cunha permanencia de
ideas que marcan esas «crenzas» masculinas e as súas representacións sociais. Brannon e David sinalan que estes imperativos
son: «non ter nada de muller (no Sissy Stuff), ser importante
(the big wheel), ser resistente (the sturdy oak) e ser forte e valente
(give'em hell)». O «deber ser» dos homes exclúe características
e habilidades emocionais que se adxudican ás mulleres e sinala
onde están as esixencias e condicións para non fracasar como
homes.
Elizabeth Badinter, pola súa banda, sinala que os límites que
marcan a idea de masculinidade non só teñen relación coas demostracións do ser, senón que tamén son importantes as demostracións do «non se debe ser», isto é, «non ser un neno,
non ser unha muller, non ser homosexual». Xa que logo, non
só atopamos con «obrigas» sociais para demostrar a masculi-
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nidade e a virilidade, ser valente, ser forte…, senón que debemos diferenciar «as outras» identidades. Esta diferenciación
vai acompañada dunha diferente xerarquización das súas posicións sociais. É dicir, que os homes non só teñen que ter un
comportamento que non poña en cuestión a idea da virilidade
senón que, ao tempo, a quen se afasta dese modelo tradicional
élles adxudicado un lugar de menor prestixio social, un lugar
que comparten coas mulleres. Únese a idea da masculinidade
ao lugar xerarquizado que deben ocupar os homes, pois a idea
tradicional da masculinidade sempre estivo relacionada co uso
e o goce do poder.
Cómpre sinalar que a identidade de xénero, aínda que importante, entrecruza con outras facetas da personalidade e con
contexto social e político ao que pertencemos. Connell sinala
que existen outros factores que xeran desigualdades entre as
diversas masculinidades (masculinidades marxinais) e a interrelación do xénero con outras estruturas tales como a clase, a
etnia, a orientación sexual e a relixión, crea relacións máis amplas entre as masculinidades e o poder na nosa sociedade. Non
todas elas gozan das mesmas posibilidades e de idéntico poder
e influencia.

II. MASCULINIDADES, SAÚDE E RISCO LABORAL
Sabendo que non existe un único modelo de masculinidade e que non todos gozan do mesmo poder e prestixio sociais,
é interesante analizar cales son actualmente os que gozan de
prestixio na nosa sociedade e son influentes no mundo laboral
en relación coa saúde e a prevención de riscos. Podemos, pois,
preguntarnos cal é a relación da idea de masculinidade tradicional cos riscos e a saúde en sentido xeral e de que xeito inflúe ese
ser resistente, ser importante e ser forte e valente na saúde laboral.
Para contestar esa pregunta é conveniente ter en conta a perspectiva de xénero á hora de analizar os modelos de produción
capitalistas, a relación dos homes coa saúde e a presión grupal
e a competitividade masculinas respecto ás actitudes de risco.
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O modelo de produción non é alleo ao xénero, non é un modelo neutro, construíuse ao redor das crenzas de quen ostentaba
o poder económico e político, ata hai pouco maioritariamente os
homes, e foi ao redor dos seus valores e ideais de xénero como
se organizaban os modelos produtivos. Desta maneira construíronse como valores positivos e «neutros» a dedicación plena
ao traballo, unha organización do traballo en base a relacións xerárquicas, subliñando os valores de competitividade agresiva de
control e poder, e sobredimensionouse a importancia do tempo
dedicado ao traballo, prestando pouca atención ás persoas e as
súas necesidades. Trátase dun modelo capitalista racional con
excesiva represión emocional, que non contempla as necesidades socio-emocionais do persoal e onde se reforza a procura de
logros individuais e non se cuestionan os roles e estereotipos de
xénero, predominando os valores «masculinos» tradicionais.
Leire Gartzia sinala que na cultura empresarial se asociou
a efectividade a elementos característicos da masculinidade e
que os trazos aparentemente neutros «asociados á efectividade
do liderado, a ambición, o logro, a independencia…, refírense
a roles estereotipadamente masculinos».
Cómpre sinalar en todo caso que as empresas están a cambiar na súa definición do liderado e da produtividade e están a
introducirse outros requisitos como a empatía, a colaboración
ou a intelixencia emocional na xestión de equipos, que están
máis afastados dese modelo masculino tradicional.
Entrando na relación da «masculinidade tradicional» co
risco, coa saúde laboral e co autocoidado masculino, podiamos
adaptar as preguntas que se fai o informe Perspectiva de Género
y Seguridad Vial do Goberno Vasco sobre a relación do xénero e a seguridade laboral: como inflúen os valores tradicionais
de xénero nos comportamentos positivos e negativos da saúde
laboral?, recóllense indicadores de xénero nas actuacións?, coñécese a realidade diferenciada segundo o sexo?, realízase unha
abordaxe específica dirixida a mulleres e homes?, con accións
diferenciadas?
Comezando pola influencia do ideal da masculinidade en
relación co autocoidado nos homes, algúns estudos, como os
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realizados por Luis Bonino, apuntan trazos masculinos específicos na interacción dos homes co sistema sanitario, por exemplo
a dificultade para percibir signos de alarma corporal, infravalorándoos. A isto únese, ademais, o feito de non admitir nin diante
de si mesmos nin diante dos demais o malestar que lle afecta.
Todo iso provoca que habitualmente se pospoñan as consultas
médicas e o posible diagnóstico dunha enfermidade. Tamén se
sinalan as dificultades para seguir as prescricións facultativas e
completar os tratamentos, o que repercute na curación das enfermidades. Quizais un dos exemplos máis claros do comportamento dos homes fronte ao coidado é a resistencia ás revisións
prostáticas, que se revela como un problema importante na saúde dos homes. O cancro de próstata é o tipo de cancro máis diagnosticado en homes en España con 28.000 casos novos cada ano.
Máis dun 85% das españolas maiores de 50 anos fan cada dous
anos unha mamografía e sométense a unha revisión vaxinal que
descarta ou detecta a presenza de células cancerosas no colo do
útero. Pola contra, só o 50% da poboación masculina española
maior de 50 anos pasa unha revisión periódica da próstata.
Benno de Keljzer subliña nesta liña que «cando traballamos
o tema da masculinidade e a saúde, ademais da estreita relación
que existe entre unha serie de características atribuídas ao masculino e certas enfermidades, unha cousa que resalta é a case
total ausencia de medidas que favorezan a saúde a partir dos homes. Nos obradoiros, os homes recoñecemos a nosa dificultade
para pedir axuda, a negación de que esteamos enfermos e a falta de incorporación de medidas de autocoidado tanto médicas
como as que teñen que ver co estilo de vida». Así pois, existe
un manexo da saúde e do autocoidado mediatizado por algúns
mandatos de xénero para os homes.
En relación coas condutas de risco é frecuente ver en accións cotiás que os homes reforcen a súa identidade masculina
mediante demostracións de valentía e de fortaleza que implican algún tipo de perigo. Son demostracións que, como sinala
Kimmel, están suxeitas á «vixilancia de xénero», a ese «control
continuo que os homes exercen sobre eles mesmos e sobre os
demais homes en relación cos seus discursos e prácticas para ca-
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nalizarse no modelo idealizado de ‘home de verdade’». Moitos
homes adoptan actitudes de risco para conservar e aumentar
o prestixio entre os seus iguais con demostracións públicas e
continuas de masculinidade. Estas non son as mesmas nas diferentes etapas da vida2 e en moitas ocasións transfórmanse e
temperan, pero non desaparecen como método de «calibrar»
a propia masculinidade alardeando publicamente delas, pois
trátase fundamentalmente de demostracións públicas de valentía, aguante e resistencia. Estas demostracións enmárcanse
nunha sociedade onde algunhas situacións de risco ten un gran
prestixio social, por exemplo as carreiras de coches ou de motos, ou os «deportes de risco», onde o que conta sobre todo
é o risco e o perigo que supón realizalos. Estes referentes, non
por seren prácticas minoritarias teñen menos influencia social
e hai que reflexionar sobre a relación que teñen na construción
dos modelos de éxito masculino, xa que se segue a manter unha
idea da autoestima masculina baseada en boa medida nos logros
no público. Se se define «presuposto persoal de risco» como
o tipo e a intensidade de risco que cada persoa considera que
debe asumir para lograr o seu ideal de éxito persoal, económico ou social, e lograr así un nivel aceptable de autoestima ou
recoñecemento, é razoable preguntármonos se constrúen os
seus presupostos persoais de risco da mesma maneira mulleres
e homes e de que xeito se reflicte no mundo laboral. Estes riscos
dependen tanto de factores obxectivos como subxectivos. Son
riscos que abarcan ámbitos ben diferentes e onde a capacidade
de elección obxectivamente é distinta se traballamos para unha
subcontrata cun contrato eventual ou noutras condicións laborais, ou se a empresa ten unha determinada cultura do risco
e da saúde laboral. Está claro que inflúen diversos factores na
capacidade de decisión sobre os riscos laborais a asumir.

[2] O 66,80% das persoas mortas debidas a causas externas, as que teñen
a súa orixe en accidentes, violencia, acontecementos ambientais, envelenamentos e outros efectos adversos, foron homes no Estado español entre
2007 e 2011 e diminúen sensiblemente a partir dos 45 anos.
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É certo que o sentido do risco ten nalgúns casos un forte
compoñente de subxectividade, xa que está asociado a características propias e individuais e tamén, en certa medida, a
contextos sociais concretos. Mary Douglas emprega o termo
«inmunidade subxectiva» para referirse á propensión das persoas para crerse invulnerables diante do risco, xa que mostran
un exceso de confianza depositada nas súas accións debido á familiaridade das súas rutinas sociais, ao realizalas continuamente
como, por exemplo, realizar o mesmo traballo durante moitos
anos ou facer diariamente o mesmo percorrido en coche.
Tendo todo isto en conta, moitos homes asumen riscos en
relación coas demostracións da súa masculinidade no mundo
laboral xa que isto lles outorga prestixio social, pódese dicir que
lles é «útil» no seu grupo social de referencia.
A prevalencia dos homes nas estatísticas de accidentabilidade laboral debería ser analizada tamén desde este prisma de
xénero.
E en lugar de concluír de maneira automática que son as características dos diferentes sectores produtivos os que os fan
máis «perigosos», deberíase contemplar tamén que os valores
empresariais maioritarios e a cultura da masculinidade dominante inflúen dalgún xeito neles. Como sinala o estudo da OIT
sobre seguridade e saúde no traballo para homes e mulleres:
«Os investigadores tamén observaron que os homes tenden
a adoptar menos medidas preventivas e de protección para
efectuar o seu traballo que as mulleres». Isto concrétase, entre
outras actitudes, nunha maior resistencia por parte dalgúns homes para adoptar medidas de seguridade, unha tendencia para
establecer maior competitividade entre eles na realización de
tarefas, ou maiores dificultades para solicitar axuda porque consideran que é unha mostra pública de debilidade. En opinión
de José Eduardo Parra, en contextos moi masculinizados, «os
homes tenden a omitir ou minimizar os danos causados polo
traballo, pois, como homes, considéranos unha naturalización
do seu desempeño laboral e, por tanto, asocian a maneira masculina de conducirse con ideas de maior fortaleza e invulnerabilidade diante dos riscos e dos padecementos laborais».
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Estadística de accidentes de trabajo. Índices de incidencia
Índices de incidencia de accidentes de trabajo en jornada con baja (I)
Se presentan los índices de incidencia de accidentes en jornada con baja, por
secciones de actividad económica.
Accidentes al mes por cien mil trabajadores:
Índices de incidencia de Acc. de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por sección de actividad económica
(Año 2017)
B - Industrias extractivas
F - Construcción
E - Suministro de agua, saneamiento
H - Transporte y almacenamiento
A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca
C - Industria manufacturera
I - Hostelería
O - Admón. Pública, Defensa y S. Social
TOTAL
R - Actividades artísticas, recreativas
Q - Act. sanitarias y de serv. sociales
G - Comercio; reparaciones de…
N - Act. administrativas y serv.…
S - Otros servicios
U - Act. org. extraterritoriales
D - Suministro energía eléctrica
L - Actividades inmobiliarias
P - Educación
M - Act. profesionales, científ. y…
J - Información y comunicaciones
T - Act. hogares empl. personal…
K - Actividades financieras y de seguros

8.635,8
7.645,6
6.492,1
5.391,6
5.381,5
5.360,5
4.048,7
3.638,2
3.408,8
3.280,7
2.985,3
2.952,9
2.541,7
1.835,1
1.468,8
1.262,7
1.075,8
948,9
771,1
642,9
495,0
348,6

Índices de incidencia de Acc trabajo EN JORNADA MORTALES
por sección de actividad económica
(Año 2017)
B - Industrias extractivas
F - Construcción
E - Suministro de agua, saneamiento
H - Transporte y almacenamiento
A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca
4,13
C - Industria manufacturera
1,87
I - Hostelería
3,16
O - Admón. Pública, Defensa y S. Social
3,28
TOTAL
2,02
R - Actividades artísticas, recreativas
Q - Act. sanitarias y de serv. sociales 0,62
2,14
G - Comercio; reparaciones de…
1,44
N - Act. administrativas y serv.…
S - Otros servicios 0,59
U - Act. org. extraterritoriales (*)
2,74
D - Suministro energía eléctrica
L - Actividades inmobiliarias 0,00
P - Educación 0,37
M - Act. profesionales, científ. y… 0,94
J - Información y comunicaciones 0,68
T - Act. hogares empl. personal… 0,00
K - Actividades financieras y de seguros 0,30

18,78
9,97
12,49
13,44
9,85

(*) Dato atípico en la incidencia mortal para la actividad U (Actividades de organizaciones y
organismos extraterritoriales), con 1 único accidente mortal, el primero desde 2006, sobre una
actividad con menos de 3.500 trabajadores.

Estadística de accidentes de trabajo. Datos absolutos
Accidentes de trabajo en jornada (VI)
Accidentesde trabajo en jornada con baja y mortales, por sexo
Accidentes de trabajo EN JORNADA MORTALES
por sexo
(Año 2017 vs Año 2016)

Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por sexo
(Año 2017 vs Año 2016)
361.983
339.599

Varones

153.099
149.466

Mujeres

Año 2017

Mujeres

Año 2016

473
461

Varones

23
35
Año 2017

Año 2016

Fonte: OIT. Seguridad y salud en el trabajo para hombres y mujeres
«La igualdad de género en el corazón del trabajo decente».
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Un exemplo de todo isto nun modelo de produción moi
masculinizado e con alto risco é o estudo realizado por Robin
J. Ely e Debra E. Meyerson en varias plataformas petroleiras
do Golfo de México a mediados dos anos 90. No seu estudo
comproban que a cultura laboral existente desalentaba que se
pedise axuda, se admitisen erros ou se construíse un sentido de
comunidade. Na opinión dun dos seus traballadores, «os traballadores de campo eran como unha manda de leóns. O home
que estivese a cargo era o único que podía traballar mellor, berrar máis e intimidar os demais. Intimidación era o nome do
xogo». Tras realizar o estudo aplicaron unha serie de medidas
no sentido de cambiar a cultura do traballo como os premios
aos traballadores que non se comportaban de forma agresiva,
o reforzamento da idea de cooperación e de aprendizaxe, o
recoñecemento non punitivo dos erros e outras semellantes.
Segundo Ely, era preciso «converterse nunha organización que
aprende porque se require que as persoas admitan os seus erros,
que aprendan do fracaso e que pidan axuda, todos os comportamentos que van en contra do estereotipo de masculinidade». A
partir desas medidas, o nivel de accidentes baixou un 84% cunha
alta produtividade. É evidente que as condicións dos diferentes
traballos implican riscos para a saúde e non comparables, pero
é igualmente certo que corrixir unha cultural laboral moi masculinizada nese mesmo contexto reforza a prevención na saúde
e diminúe a accidentabilidade.

III. CONCLUSIÓNS E PROPOSTAS
Estas consideracións arredor da relación das masculinidades
coa organización laboral, coa autopercepción da saúde e coas
prácticas de risco indica que unha das vías de coidado da saúde
e da prevención de riscos laborais debería ser a organización
de campañas específicas dirixidas aos homes, que incidan no
cuestionamento da masculinidade tradicional e dos seus valores
fundamentais. Contestando algunhas das preguntas que se sinalaba anteriormente, coñécese a realidade diferenciada segundo

UNHA APROXIMACIÓN ÁS MASCULINIDADES, Á SAÚDE E AOS RISCOS LABORAIS

CÓMPRE APLICAR
A PERSPECTIVA DE
XÉNERO PARA DIRIXIRSE AOS HOMES,
TANTO NA ORGANIZACIÓN LABORAL
COMO NO SEU QUEFACER INDIVIDUAL,
PARA QUE CUESTIONEN E SE AFASTEN
DOS MODELOS
MASCULINOS
TRADICIONAIS
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o sexo?, realízase unha abordaxe específica dirixida a mulleres e
a homes?, con accións diferenciadas? Parece evidente a necesidade de realizar un estudo segregado da situación de mulleres e
homes en relación coa saúde e a seguridade laboral. O informe
da OIT citado anteriormente sinala nas súas recomendacións
que é preciso «elaborar políticas eficaces de Saúde e Seguridade
laboral, tanto nacionais como internacionais, baseadas na información máis precisa sobre a relación entre a saúde e o papel que
cumpre cada xénero». Igualmente, cómpre realizar abordaxes
específicas dirixidas aos homes (e ás mulleres) con accións diferenciadas. É dicir, se analizamos que nalgúns comportamentos
de risco laboral inflúe a construción social da masculinidade,
está claro que sería útil realizar campañas que o teñan en conta e
que se dirixan de xeito diferente ás mulleres e aos homes, xa que
as súas subxectividades identitarias son diferentes en función
de como reproducen os mandatos de xénero. Campañas coa a
de Suzuki, Mujer tenías que ser, onde se comparan as cifras de
accidentabilidade e de sancións de mulleres e de homes, valorizando as mulleres como modelo de condución en contraposición co estereotipo sexista de «muller tiña que ser», pode ser
un exemplo para ter en conta. Se se considera que, como sinala
Elizabeth Badinter, «os esforzos esixidos aos homes para que
sexan conformes ao ideal masculino, provocan angustia e dificultades afectivas, medo ao fracaso e comportamentos compensatorios potencialmente perigosos e destrutores», é interesante
abordar estes cambios como algo beneficioso para os propios
homes. Polo tanto, cómpre aplicar a perspectiva de xénero para
dirixirse aos homes, tanto na organización laboral como no seu
quefacer individual, para que cuestionen e se afasten dos modelos masculinos tradicionais e lle dean referencialidade a outros
comportamentos que visibilicen e poñan en valor modelos menos pechados, máis andróxinos e igualitarios.
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El Periódico, 3/10/2008. El periódico de la farmacia. 2017.
Ely, R. e Meyerson, E. (2007). Unmasking Manly Men: The Organizational
Reconstruction of Men’s Identity. Harvard Business School Working
Paper, March 6.
Estudio perspectiva de género y seguridad vial (2016), Murgibe. Consultoría
de Igualdad, Gobierno Vasco.
Gartzia Fernández, L. (2011). Empresas del siglo XXI: de pensar en «masculino» a pensar en «andrógino». Tese doutoral. Deputación Foral de
Guipúscoa.
Kimmel, M. (1997). «Homofobia, temor, vergüenza y silencio en la
identidad masculina», Masculinidades. Poder y crisis, Ediciones de las
Mujeres.
— (1997-1994). «Homofobia, temor, vergüenza y silencio en la identidad
masculina», en Teresa Valdés y José Olavarría (eds.) Masculinidad/es.
Poder y crisis. Ediciones de las Mujeres, nº 24. Isis Internacional-Flacso
Chile.
Mujer tenías que ser. https://vimeo.com/207471748 (consultado o 15 de
xullo de 2019).
OIT. Seguridad y salud en el trabajo para hombres y mujeres «La igualdad de
género en el corazón del trabajo decente».

UNHA APROXIMACIÓN ÁS MASCULINIDADES, Á SAÚDE E AOS RISCOS LABORAIS

CADERNOS DE PSICOLOXÍA · 119

Salud y riesgos laborales con perspectiva de género. Herramienta de apoyo
X. Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade de España.
Vallejo, P. (2008). Salud y género: perspectiva de género en la salud laboral.
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Nº Extra 74.

BREVE RESEÑA

Josetxu Riviere Aranda

Josetxu Riviere Aranda
Diplomado en Maxisterio e Máster en Igualdade de Mulleres e Homes
da UPV/EHU. Traballou na asociación cultural Hikaateneo Elkartea
de Vitoria (2001-2007). Ten participado en diversos movementos sociais
e políticos e desde 2007 traballa con temas relacionados coa igualdade,
os homes e as masculinidades.
Actualmente traballa na Cooperativa Berdintasun Proiektuak, unha
consultora onde coordina distintos proxectos para a igualdade.
Durante unha década coordinou a Secretaría Técnica da Iniciativa
Gizonduz, un programa dirixido a favorecer e impulsar a incorporación
dos homes á igualdade, impulsado polo Emakunde, o Instituto Vasco
da Muller.

