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WOMEN IN SPORT; STEREOTYPES, VALUES AND
ACHIEVEMENTS. A CASE STUDY OF FEMALE WEIGHTLIFTING
ATHLETES.

O seguinte estudo busca analizar como os diversos factores psicosociais e estereotipos
transmitidos ao longo da historia en torno ao xénero e ao deporte seguen estando
presentes e inflúen na práctica deportiva das mulleres. Tradicionalmente, considerábase
que algúns deportes eran máis aptos en función do xénero e hoxe en día, aínda que, dunha
forma menos marcada, aínda segue existindo unha barreira invisible que considera uns
deportes máis masculinos e outros máis femininos. Por iso, este estudo centrouse
concretamente en facer unha valoración de como inflúen estes estereotipos e valores, así
como a violencia simbólica nos medios de comunicación en relación cos seus logros e
recoñecementos que inflúen no seu desenvolvemento persoal en mulleres que practican
halterofilia.
Palabras chave: Xénero, deporte, halterofilia, estereotipos, violencia simbólica.

El siguiente estudio busca analizar cómo los diversos factores psicosociales y estereotipos
trasmitidos a lo largo de la historia en torno al género y al deporte siguen estando
presentes e influyen en la práctica deportiva de las mujeres. Tradicionalmente, se
consideraba que algunos deportes eran más aptos en función del género y hoy en día, aún
que, de una forma menos marcada, todavía sigue existiendo una barrera invisible que
considera unos deportes más masculinos y otros más femeninos. Por ello, este estudio se
ha centrado concretamente en hacer una valoración de cómo influyen estos estereotipos
y valores, así como la violencia simbólica en los medios de comunicación en relación con
sus logros y reconocimientos que influyen en su desarrollo personal en mujeres que
practican halterofilia.
Palabras clave: Género, deporte, halterofilia, estereotipos, violencia simbólica.
The following study seeks to analyse how the various psychosocial factors and
stereotypes transmitted throughout history regarding gender and sport continue to be
present and influence the practice of sport by women. Traditionally, some sports were
considered to be more suitable depending on gender, and today, although less markedly,
there is still an invisible barrier that considers some sports to be more masculine and
others more feminine. For this reason, this study has focused specifically on assessing the
influence of these stereotypes and values, as well as the symbolic violence in the media in

relation to their achievements and recognition that influence their persoal development in
women who practice weightlifting.
Keywords: Gender, sport, weightlifting, stereotypes, symbolic violence.
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INTRODUCIÓN
Con esta investigación preténdese analizar como inflúen os estereotipos, valores e
factores psicosociais que viran ao redor da práctica de halterofilia en mulleres, así como a
violencia simbólica en relación cos seus logros e recoñecementos.
Hoxe en día parece que hai unha suposta idea de igualdade entre sexos conseguida na
escola, no deporte, nos dereitos…pero que está afastada da verdadeira realidade. As
mulleres están a loitar polo que ao longo dos séculos foilles arrebatado: a igualdade. Ser
de sexo feminino ha ir carrexando consigo unha serie de comportamentos ao longo da
historia, os cales contribuíron á construción do xénero feminino: unha serie de
comportamentos para mulleres, ideados por homes, para controlar ás mulleres.
A realidade é que a presenza das mulleres foi escasa, por non dicir nula, ata fai
relativamente pouco, pasando de negarlles a súa participación e práctica, a só practicar
certos deportes máis aptos para mulleres ata chegar hoxe en día, onde a muller está
presente en case todos os deportes, aínda que con baixa representatividade, moitos
esforzos e non sempre ben visto pola sociedade. Entre as diversas causas da súa tardía e
escasa incorporación das mulleres no deporte, está a trasmisión de estereotipos e valores
asociados ao xénero masculino e á práctica deportiva.
A realización deste traballo ten como finalidade dar visibilidade á aínda presente
problemática da discriminación da muller deportista e de como aínda, hoxe en día, os
estereotipos e valores continúan tendo un profundo peso na incorporación da muller no
deporte e sobre todo naqueles deportes denominados como masculinos ou femininos
como pode ser a halterofilia.
Non podemos tampouco esquecernos dos medios de comunicación, xa que son un dos
principais medios de transmisión de información presentes no noso día a día e que nos
presentan un canon de beleza, un ideal de vida, unha imaxe ideal de muller que, cargado
de estereotipos e valores, dificultan a igualdade entre sexos. A isto hai que sumarlle á
escasa representación feminina nos deportes nos medios de comunicación e ao pouco
recoñecemento, seguimento e valorización dos seus logros en comparación co xénero
masculino.

Hoxe en día a presenza feminina no deporte e nos medios de comunicación é cada vez
maior. O deporte feminino atópase en auxe, aínda que aínda continúa sendo minoritario,
sobre todo en deportes tradicionalmente considerados masculinos, como pode ser a
halterofilia, onde a presenza feminina é desigual e case inexistente en comparación con
outros deportes. Ademais, a pesar de atoparnos nesta maior igualdade entre homes e
mulleres no deporte e nos medios, a violencia simbólica continúa sendo unha fonte de
discriminación cara ás mulleres deportistas. A seguinte investigación tiña como principal
finalidade coñecer como inflúen na sociedade os estereotipos e valores que viran ao redor
da muller deportista e ao mesmo tempo, como os medios de comunicación continúan coa
trasmisión destes estereotipos e da violencia simbólica cara á muller deportistas,
concretamente en deportes considerados como masculino como a halterófila. Por tanto,
con este estudo buscaba coñecer a opinión da sociedade ao redor dos estereotipos, a
muller no deporte e máis concretamente na halterofilia e as súas atletas femininas, para
poder así corroborar as hipóteses previamente expostas e coñecer a evolución. É
necesario resaltar que existe unha gran ausencia de bibliografía relacionada coa evolución
da muller no deporte, e máis concretamente en halterófila, onde a bibliografía é
practicamente inexistente.
A seguinte investigación desenvolveuse durante un período de 3 meses e medio
comprendidos entre marzo e principios de xuño do 2020. Utilizouse unha metodoloxía
mixta, baseada na análise documental (video de campionatos), cuestionarios e entrevistas,
o cal reforza a triangulación de perspectivas e permite construír un obxecto de estudo e
interpretalo. A realización da metodoloxía tivo unha duración de 11 días, comprendidos
entre o 1 e o 11 de xuño de 2020. Por unha banda, cun cuestionario xeral pretendíase
lograr a máxima difusión e que puidese ser contestado a nivel nacional. Por outra banda,
con outro cuestionario máis específico, fíxose un estudo de caso a mulleres practicante de
halterofilia federadas nos clubs galegos pertencentes á federación galega de halterofilia,
sendo esta mostra uno dos datos máis importantes para este traballo. Ademais, fixéronse
dúas entrevistas a dous profesionais do deporte, dada a importancia que ten para o
traballo as respostas e coñecementos achegados por estes profesionais e por último fíxose
unha análise documental de video de campionatos de halterofilia de diferentes anos, para
analizar a violencia simbólica.

1. OBXECTIVOS E HIPÓTESES
O principal obxectivo deste estudo é dar a coñecer como a través do patriarcado,
transmitiuse e modificado o ideal de beleza físico feminino, así como a súa posición con
respecto a certos deportes considerados “masculinos”, construíndo así unha fina liña
imaxinaria que designa que deportes son máis adecuados para as mulleres e cales para os
homes.
1.2; Obxectivo xeneral
Coñecer os factores psicosociais e estereotipos que viran ao redor da práctica de
halterofilia en mulleres, así como a violencia simbólica en relación cos seus logros e
recoñecementos que inflúen negativamente no seu desenvolvemento persoal.
1.3; Obxectivos específicos
•

Coñecer a percepción do ideal de corpo feminino que existe actualmente na
sociedade.

•

Analizar cal é a opinión acerca da práctica de halterofilia por parte das mulleres e
adolescentes.

•

Describir como afectan os estereotipos de xénero na concepción do corpo
feminino musculado e a práctica de deportes de forza, concretamente da práctica
de halterofilia en mulleres que ten a sociedade actual.

•

Interpretar como afectan os valores e influencia psicosociais na práctica deportiva
da halterofilia nas mulleres.

•

Analizar a opinión de expertos da actividade física e do deporte e a súa opinión
sobre temas en relación cos estereotipos, a halterofilia e a violencia simbólica.

1.3; Hipótese
•

Aínda existen e persisten numerosos estereotipos e valores asociados á muller no
deporte, concretamente en deportes de forza, como a halterofilia, que continúan
exercendo un efecto negativo na percepción desta práctica en sociedade actual.

•

A pesar de que en halterofilia se incrementaron o número de mulleres deportistas,
os valores psicosociais inflúen na decisión das mulleres á hora de practicar
halterofilia.

•

A violencia simbólica nos medios cara ás mulleres deportistas continúa sendo un
hándicap que obstaculiza a igualdade entre sexos nos deportes.

•

Confirmar si hai unha percepción da violencia simbólica e desvalorización da
muller en deportes de pesos libres por parte de mulleres que practican halterofilia.

2. MARCO TEÓRICO

Para poder comprender a situación actual das mulleres deportistas, concretamente no
ámbito da halterofilia, é necesario comprender como a sociedade patriarcal construíu un
muro diferencial entre homes e mulleres, cargado de estereotipos e limitacións ao redor
do sexo feminino que, a pesar do gran avance das mulleres nos deportes, aínda constitúe
un hándicap no referente aos deportes previamente considerados como “masculinos”.
Tamén é importante destacar que, a través da análise de certas prácticas consumistas (ao
redor de corpo, beleza, forza, saúde…) pódese chegar a entender como se está
construíndo o xénero feminino e o ideal de beleza físico. Por tanto, os medios
publicitarios convértense nun dos principais eixos de transmisión de valores que inflúen
na construción de xénero do mesmo xeito que exercen unha violencia simbólica cara ás
mulleres deportistas. A muller no deporte é un tema con diversas vertentes, polo que,
neste traballo, tívose que facer unha selección de documentación e teorías que
xustificasen a exclusión da muller no deporte, a súa tardía e continua loita no ámbito
deportivo e a súa figura en deportes tradicionalmente considerados como masculinos,
como a halterofilia. Por iso, os seguintes epígrafes son unha recolección de teorías de
xénero, violencias simbólicas, certas antropoloxías do corpo, teorías capitais, medios de
comunicación e educación, así como teorías de clásicos como Bourdieu e Beauvoir entre
outros, que pretenden servir de base para poder comprender o seguinte estudo, o cal é
transdisciplinar por canto escolle diferentes teorías e conceptos provenientes de

disciplinas como a socioloxía, a antropoloxía, os estudos de xénero ou o campo
comunicacional.

2;1 MULLER E CONSTRUCIÓN DE XÉNERO
Segundo Beauvoir (1989), ao longo da historia, a muller ha xogado diferentes papeis á
hora de tomar decisións. Nun primeiro momento, a menstruación, embarazo e parto
dividían a sociedade, considerando aos homes máis importantes polo seu labor de
protección que ás mulleres polo de dar vida. Na idade de ferro e bronce, a muller é só a
ama de cría da semente do home, quen realmente ten os dereitos e transmíteos. Pásase do
dereito maternal ao paternal. Relaciónao con diferentes mitos e tradicións relixiosas ao
longo da historia: a muller pasa de ser algo divino a algo impuro (Douglas, 1973) en
moitas culturas e só pódese redimir das súas impurezas co matrimonio, polo que as
mulleres pasaron a ser tratadas como gañado, cousas, obxectos que se podían comprar e
vender.
En diferentes culturas da idade antiga, comprendida entre o século XXXI a.c e o século
IV d.c, na India, Roma, e Grecia a muller era subxugada ao home e co cristianismo
contribuíuse a que o proceso profundásese. Cara ao século XVII as mulleres empezan a
formarse nas artes, pero sen gozar da liberdade de tomar decisións na vida pública. No
século XVIII interésanse pola literatura e as ciencias e comezan a destacar e reivindicar a
súa posición. Os seus éxitos convértense ao mesmo tempo en ataques cara a elas. Por
tanto, podemos dicir que a muller ao longo da historia viuse forzada a someterse aos
desexos dos homes e a acatar as súas ordes. Aos poucos se han ir abrindo camiño nun
mundo dirixido polos homes (Beauvoir, 1989).
A todo o anterior debemos engadir que a muller sempre estivo presionada socialmente
para adaptarse aos canons de beleza ao longo da historia. Toda unha serie de regras e
normas impostas na sociedade que se perciben case como naturais pero que manteñen á
muller en segundo plano e obrígana a ser máis “feminina”: porque así debería ser unha
muller.

Beauvoir (1989) explica como o home ao longo da historia é representado como o todo, a
humanidade, o ser principal. A muller por outra banda é o outro, o segundo sexo, o que
non é esencial e o que se define en reciprocidade ao home que é o todo. Canto á
percepción de pertenza a un grupo, a autora explícanos como as mulleres non forman
comunidade, e isto é debido a que viven dispersas dentro do grupo dos homes. É
importante destacar que o comportamento das mulleres non vén ditado pola súa natureza,
senón pola cultura, e esta é a que controla a nosa sociedade (Beauvoir, 1989). Polo que
como di Simone de Beauvoir “non se nace muller, chégase a selo”. Ante esta achega de
Beauvoir, é necesario contrastala coa idea de Prezado (2008). Esta autora na súa obra
“Testo Yonki” fai unha reflexión sobre as actuais condicións políticas para a construción
do sexo, a sexualidade e o xénero ao mesmo tempo que fai unha auto narración do
protocolo de administración de testosterona ao que se estaba sometendo mentres escribía
o libro. Entre as súas ideas, denuncia todos os intentos por naturalizar as nocións de
feminidade e masculinidade, heterosexualidade e homosexualidade, home e muller, e
mostra o seu carácter radicalmente construído e político. Ademais, a autora constata
tamén a condición política do sexo, ou sexa, daquilo que nos parece o máis natural do
mundo: que sexamos un home ou unha muller e engade que a decisión de ser home ou
muller é médica e xurídica, polo que debemos loitar contra este tipo de imposicións
políticas do mesmo xeito que nolo impoñen, no seu caso, tomando hormonas. (Prezado,
2008).
Simone De Beauvoir téntanos facer entender que cando o segundo sexo sexa capaz de
realizar aquilo polo cal se ve limitado, e cando homes e mulleres poidan e decidan sobre
o que queren para a súa sexualidade entón a sociedade será completa e libre.
Outra das grandes complexidades relacionadas co sexo e xénero é o emprego dos seus
significados. A miúdo, a sociedade fai un uso incorrecto dos conceptos xénero e sexo,
utilizándoos para referirse en realidade ao sexo dunha persoa. Isto débese tanto ao
descoñecemento como ao complexo significado dos termos. Segundo Cobo (2005) o sexo
é unha realidade anatómica e o xénero é unha construción social que supón desigualdade
entre homes e mulleres. “O xénero é unha construción cultural que revela a profunda
desigualdade social entre homes e mulleres” (Cobo, 2005, p.251). Polo que se podería

dicir que a desigualdade é unha construción social, naturalizada e esencializada, que ten
ao xénero como un dos seus constructos culturais. O xénero, por tanto, instaurouse como
unha categoría cultural e política construída sobre o sexo e que implica unha distribución
desigual de recursos. Neste sentido produciuse unha evolución desde a sexualidade
biolóxica á sexualidade humana, o que supuxo o paso do sexo ao xénero.
“O xénero é unha representación cultural, que contén ideas, prexuízos, valores,
interpretacións, normas, deberes, mandatos e prohibicións sobre a vida das mulleres e dos
homes.” (Bravo & Moreno, 2007, p.37). Por tanto, para Bravo e Moreno (2007) a
aprendizaxe de representacións culturais de xénero que rexen tanto a construción
xenérica como as relacións das diferentes esferas sociais son as que fan que as persoas se
convertan en homes e mulleres.
Judith Buttler (2019) fai unha distinción entre os termos sexualidade e xénero. Para ela
ambos son conceptos totalmente distintos e que a diario o seu uso lingüístico é incorrecto,
de modo que o interiorizamos. É necesario engadir que a autora resalta os antigos
pensamentos a representación da muller como vítima, vulnerable, fráxil, nos cadros.
Indagando na orixe das desigualdades entre homes e mulleres. Para Amorós e De Miguel
(2018) a igualdade é un dos trazos que definen o estado natural e as únicas diferenzas
entre os individuos refírense a a forza. A única diferenza entre ambos os sexos é o
proceso de reprodución, pero isto non quere significar dependencia. O problema da
dependencia agravouse cando se constituíu o poder político sobre a familia e a formación
do Estado profundou a subordinación das mulleres debido á súa ausencia nas guerras,
favorecendo así a súa exclusión. (Amorós e De Miguel, 2018). Esta subordinación
podémola ver na obra de Calibán e a bruxa. Segundo Federici (2004) a caza de bruxas
levada a cabo nos séculos XVI E XVII impulsada polo estado, resultou fundamental á
hora de derrotar ao campesinado europeo e expulsándoo das terras que compartiran.
Durante este proceso, o corpo das mulleres converteuse nunha máquina de produción e
reprodución de forza de traballo. Para isto, necesitouse romper a forza que tiñan as
mulleres por medio desta caza de bruxas. Esta era un dos nuevo métodos que empregaba
o estado para poder regular a procreación e acabar co control que tiñan as mulleres sobre
a reprodución á cal achacaban a orixe da crise. Todos os gobernos europeos comezaron a

implementar penas moi severas cara ás mulleres por anticoncepción, aborto e
infanticidio, empregáronse diversos medios para vixiar ás mulleres solteiras e
embarazadas. Doutra banda, a sospeita tamén recaeu nas parteras, o que fixo que entrase
o doutor masculino nos partos, marxinando ás parteras, dando lugar a un proceso de
perda central sobre a procreación. O resultado de dous séculos destas políticas deu lugar á
esclavización das mulleres á procreación e perderon terreo en todas as áreas da vida
social. Esta importancia económica da reprodución de man de obra no fogar e a súa
función na acumulación de capital, pasaron a ser invisibles e a confundirse cun traballo
natural da muller. Por conseguinte, as mulleres pasaron a ser relegadas das súas
profesións asalariadas e as que traballaban por paga nunca chegaron a gañar os mesmo
que os homes. Todos estes cambios históricos chegaron ao seu punto máis alto no século
XIX coa creación da ama de casa a tempo completo. A división sexual que apareceu con
todos estes cambios fixo que as mulleres se suxeitasen ao traballo reprodutivo e
aumentase a dependencia cara aos homes, o que fixo que o estado e os seus
empregadores, co seu salario, un instrumento para gobernar o traballo das mulleres
(Federici, 2004).
Adichie (2015) denuncia a forte desigualdade e infravaloración das mulleres, porque a
pesar de que a sociedade ha evolucionado, aínda vivimos nunha época no que o
machismo está presente no noso día a día e a única forma de poder cambiar a súa
influencia na sociedade está da nosa man. Tamén fai énfase en que as diferenzas entre
homes e mulleres só son biolóxicas e que non deberían ser sociais, aínda que o mundo se
empeña en dividir a homes e mulleres desde o propio momento do seu nacemento,
impondo certos hábitos e costumes que van influíndo na infancia e todo o
desenvolvemento como persoas.
Os estereotipos de xénero están presentes día si e día también na publicidade que directa
ou indirectamente consumimos. Segundo Uribe Bravo et ao. (2008) a publicidade é un
medio de pago transmitido por medios masivos que ten como obxectivo convencer ao
público de que necesitan un produto, creando así unha sensación de inconformismo e
necesidade que lle leven a adquirir o produto.

Para Uribe bravo et ao. (2008) existen catro dimensións de estereotipación: Asociación
do feminino co privado e o masculino co público; Relación do menor status co que o
xénero feminino aparece na publicidade; Dependencia socioemocional coa que adoitan
aparecer as mulleres; O xénero masculino relacionada coa intelixencia e ao xénero
feminino relacionado co sensible, o práctico e o seu corpo. A sociedade convive con estes
estereotipos de xénero os cales están tan interiorizados que perduran no tempo.
Ademais, Martínez-Oña e Muñoz-Muñoz, (2015), sosteñen que a sociedade na que
vivimos caracterízase por ser visual, é dicir que estamos constantemente e día tras día
percibindo imaxes a través dos medios de comunicación que consideramos como reais
porque están no noso imaxinario.
2.3; A MULLER NO DEPORTE
Aínda son moitas as limitacións que teñen que afrontar as mulleres para poder
desenvolverse no deporte elixido con total liberdade e igualdade. Por así dicilo, a muller
enfróntase, por unha banda, á herdanza dun pasado patriarcal que segue influíndo hoxe,
cos seus valores, os seus estereotipos e as súas limitacións invisibles que se atopan
interiorizados e resultan difíciles de percibir. Doutra banda, as nuevo demandas da
sociedade consumista venden a imaxe da muller como un produto e un obxecto
desexable, imaxe que pasa a ser referente para as mulleres de hoxe en día e que idealizan
corpos que poden supor en certas situacións, un perigo para a saúde. A comunicación,
faremos un breve repaso da evolución da muller no deporte, as dificultades que tivo que
superar e as nuevo limitacións aos que aínda se enfronta no ámbito deportivo. A
continuación, profundaremos na práctica deportiva da halterofilia, e o paso da muller por
esta.
2.3.1; As diferenzas físicas no rendemento deportivo entre sexos
Antes de facer unha análise dos factores que influíron na exclusión da muller no ámbito
deportivo e a súa continua integración ata a actualidade, é necesario entender as
diferenzas biolóxicas entre homes e mulleres, tanto a nivel biolóxico como no
rendemento deportivo para así poder analizar con maior exactitude e certeza as
verdadeiras causas da súa exclusión do deporte e o seu sometemento a segundo plano ao
longo da historia en comparación co home.

Son infinitas as escusas e razóns sen fundamento que relegaron á muller a segundo plano,
á submisión. Isto fixo que ao longo dos anos fósense creando diversas teorías que
mantivesen ás mulleres como un ser inferior, complementario, como, por exemplo, o
feito de que as considerasen menos intelixentes, que non teñen un carácter competitivo,
ou non ter un carácter agresivo… toda unha serie de artimañas para o control do sexo
feminino que en certo xeito “funcionan” ata que se desmente esta teoría e demóstrase que
non ten validez. Entre a infinidade de ideas segundo as cales a muller é inferior ao home,
hai unha que aínda segue imperante, a diferenza física que condiciona ás mulleres a ser
un suposto “sexo débil”.
París (2000), explica a influencia do sexo na práctica deportiva e a bioloxía deportista. A
trazos xerais, a autora sostén que existen claras diferenzas fisiolóxicas entre muller e
homes que afectan dunha maneira diferente á resposta ao exercicio e con iso, ao
rendemento deportivo. A estos cambios tamén temos que sumarlle os factores
sociolóxicos, xa que, debido á súa recente incorporación no mundo do deporte de elite,
non sempre contan co apoio de medios técnicos, da comunicación necesaria e de medios
económicos en comparación cos homes.
París (2000) destaca varias diferenzas fisiolóxicas a ter en conta na diferenciación entre o
corpo feminino e o masculino. O sexo cromosómico sería a primeira característica
diferenciadora entre homes e mulleres, xa que o sexo está determinado polos
cromosomas sexuais, co cal, a información que conteñen os seus xenes son os que
determinan as diferenzas fisiolóxicas e psicolóxicas entre os sexos. Hai que engadir que
os cromosomas teñen a información que determina a morfoloxía dun ser humano, é dicir,
os xenitais, masa muscular, tamaño cardíaco…

A seguinte diferenza fisiolóxica

correspóndese co crecemento e a maduración. A diferenza entre sexos en altura, peso
corporal, diámetros óseos, perímetro… non se presentan ata o inicio da puberdade, no
caso das mulleres, o inicio da súa puberdade atópase sobre os 10 e 13 anos e o dos homes
sobre os 12 e 15 anos. Só con este dato, gustaríame reflexionar sobre a “idea” que temos
interiorizada e que se vai transmitindo en relación con que os nenos son máis fortes, máis
aptos para o deporte desde pequenos, as nenas máis débiles… e toda unha serie de ideas
en relación coa súa morfoloxía que polo que podemos comprobar, en relación ao físico,

non existen diferenzas, por tanto, deberiamos pararnos a pensar no profunda que é a
herdanza patriarcal que a día de hoxe seguimos arrastrando. Retomando o fío da
composición corporal, as diferenzas, danse unha vez que se inicia a puberdade. Nesta
etapa, prodúcese un cambio na composición corporal, isto é debido á secreción de
hormonas gonadotropas por parte da hipófisis. Isto cambios fan que se estimulen e
incrementen as hormonas sexuais, sendo para as mulleres estrógenos e para os homes
andrógenos. No caso das mulleres, os estrógenos fan que se aumente o tecido adiposo, ao
contrario dos homes, que incrementan o seu tecido libre de graxa polos andrógenos. Estes
cambios físicos que ocorren durante a puberdade son en parte responsables do aumento
de diferenzas no rendemento físico entre mozos e mozas. O cambio físico que se produce
nos corpos durante a puberdade traerá vantaxes e desvantaxes dependendo o rendemento
de deporte practicado. (París,2000)
A seguinte diferenza corresponde coa composición corporal. Segundo París (2000),
diversos estudos coinciden en que as mulleres, durante a etapa escolar, teñen un maior
índice de graxa e menos masa muscular en comparación cos homes, pero que se ve
diminuído cando aumenta a actividade física.
Nas mulleres, a graxa esencial considerada sexo-específica, atópase almacenada na zona
do peito e no tecido subcutáneo dos membros inferiores, ao redor da pelvis. As diferenzas
da composición corporal afectan á realización do exercicio físico e ao seu rendemento.
Nalgúns deportes, por exemplo a carreira, o feito de que a muller teña que mobilizar a súa
masa corporal contra a gravidade, suponlle unha certa desvantaxe en comparación aos
homes, pero por exemplo en mulleres nadadoras de longa distancia, o aumento de tecido
adiposo supón unha vantaxe no seu rendemento (París, 2000).
En canto ao factor do transporte de osíxeno e resistencia, segundo París (2000), o
consumo de osíxeno máximo está considerado como o mellor índice de resistencia
cardiorrespiratoria. Esta capacidade vén determinada xeneticamente pero tamén polo
nivel de adestramento. Doutra banda, está demostrado, do mesmo xeito que
anteriormente, que non hai diferenzas antes da puberdade do consumo de osíxeno
máximo cando se expresan en valores relativos ao peso. Todo depende do tipo de
actividade e adestramento o que supoña a diferenza entre homes e mulleres, pero un

maior tamaño dos órganos do mesmo xeito que a masa corporal son importantes cando se
determina a capacidade respiratoria. En xeral, os homes, despois da puberdade e ao non
ter un tecido adiposo como o das mulleres e ter máis masa libre de graxa, adoitan ter
maior aguante en resistencia. Todo isto está relacionado co nivel deportivo: a un maior
nivel deportivo, as diferenzas entre sexos en canto ao rendemento son menores en
comparación con outros deportistas de nivel máis baixo, por tanto, estas diferenzas de
rendemento expostas débense ao nivel de forza e potencia. Ademais disto, os homes
posúen un maior tamaño e volume cardíaco en comparación coas mulleres, tanto en
valores relativos como absolutos, o que fai que se produza un gasto maior cardíaco, o que
explicaría as diferenzas atopadas no consumo de osíxeno. (París, 2000)
O seguinte factor diferencial é o rendemento físico. Segundo a autora, as diferenzas no
rendemento debido ao sexo ven máis acusadas en levantamento de peso e velocidade. A
pesar das diferenzas anatómicas e as súas vantaxes e desvantaxes, os homes e mulleres
responden dunha forma similar a todos os tipos de adestramento. Ademais, as mulleres
ben adestradas aguantan de igual forma a hipoxia, altitude e calor ao mesmo nivel que os
dun home. En canto ao factor do metabolismo muscular, hai homes e mulleres cun
mesmo nivel de adestramento do glucógeno muscular, do lactato sanguíneo en exercicio
máximo, composición de fibras musculares e capacidade metabólica das graxas similares.
Pero hai casos nos que a bioquímica responde a favor os homes, por exemplo a síntese de
glucógeno e a oxidación das graxas. Isto é debido, como nos achega a autora, a que a
testosterona dos homes estimula unha produción maior de glucógeno muscular en homes
que en mulleres. En cambio, existen algúns estudos empíricos que demostran que as
mulleres son superiores en deportes de resistencia pola súa maior capacidade de graxa e a
súa capacidade de metabolizarla dunha forma máis eficiente, segundo datos obtidos de
estudos empíricos realizados a corredoras de maratóns femininos. Canto aos andrógenos
que teñen os homes e que lles facilitan un maior desenvolvemento muscular, tamén hai
estudos que afirman que existen cambios na sección transversal similares entre sexos
aplicando o mesmo adestramento (París, 2000).
Por último, temos o factor das hormonas femininas e a densidade ósea. Como breve
resumo das palabras de París (2000), as hormonas femininas son as responsables da

menstruación, do cambio hormonal, tamén existen problemas relacionados coa
alimentación e as hormonas, como pode ser a amenorrea. Doutra banda, nalgúns estudos
as mulleres presentan unha menor potencia durante a menstruación, aínda que esta
afirmación é cuestionable, xa que outros estudos han demostrado que algunhas
deportistas non teñen perda do rendemento durante esas fases. Por exemplo, “To dáche,
most lanchard suggests that the menstrual cycle does not directly influence strength or
power exercise performance” (Wohlgemuth et al, 2021, p. 4).
Doutra banda, Wohlgemuth et al (2021) consideran que as diferenzas existentes entre
homes e mulleres débense aos seguintes factores: composición corporal, utilización do
substrato, resistencia á fatiga, termorregulación, dor muscular e recuperación. No artigo
en xeral faise unha comparación nestes factores e tamén a fase do ciclo menstrual. A
grandes liñas podemos destacar varias ideas que complementan ás da autora anterior, que
son: na idade adulta, os estrógenos teñen un papel regulador no metabolismo das graxas.
Canto á resistencia aeróbica, as hormonas sexuais xogan un papel importante xa que
afectan o rendemento físico. En relación coa resistencia á fatiga, estudos recentes
demostraron que as mulleres son máis resistentes á fatiga que os homes, por exemplo, en
exercicios de contracción isométrica dun só membro. En relación con isto, as
fluctuaciones hormonais durante o ciclo menstrual poden alterar as fases de recuperación.
Canto á termorregulación, actualmente considérase que é igual entre homes e mulleres
nas mesmas condicións, tanto en idade, aclimatación, nivel de condición física e tamaño
corporal, pero é verdade que hai moitos estudos, como nos explican os autores, que non
se controla a fluctuación hormonal durante o ciclo menstrual en relación coa
termorregulación. Por último, en relación coa composición corporal, os autores lembran
que hai diferenzas innatas nos sexos, os homes teñen máis masa magra e a súa graxa
adóitase acumular na zona abdominal, e as mulleres teñen máis masa graxa e que tende a
acumularse en zonas como a cadeira (Wohlgemuth et al, 2021).
Con estas achegas, podemos apreciar como os estereotipos son unha arma moi daniña.
Segundo Rodríguez, Martínez, & Mateos (2005), tradicionalmente falábase de natureza
feminina, e isto transmitía características sen fundamento científico. Ademáis, no deporte
estas diferenzas están moito máis acentuadas, o que xera confusión entre as diferenzas

anatómicas e as posibilidades reais de cada sexo. Ademáis, expoñen que a experiencia
demostra que todo o que é executado polo home de forma dura, o é executado igualmente
por unha muller. Sagan (1998) citado por Rodríguez et ao (2005, p.10) afirma que as
vantaxes ou desvantaxes do sexo, proceden das nosas diferenzas e non das nosas
semellanzas, polo que non podemos basearnos en ideas estereotipadas da ciencia que nos
achegan, pero tampouco podemos dicir que haxa uns rendementos deportivos iguais
porque hai evidencias de que existen diferenzas, pero tampouco se pode negar que os
sexos se complementan e que poden enriquecerse da actividade física e no ámbito do
deporte.
2.3.2; Definición de deporte e breve repaso histórico
Existen múltiples definicións de deporte válidas hoxe, como a que fan Ken Blanchar e
Alyce Cheska no seu libro Antropoloxía do Deporte: “O deporte pode considerarse como
unha institución evolutiva e como un importante compoñente do desenvolvemento da
cultura humana. As forzas impulsoras básicas da evolución deportiva inclúen variables
subsistenciales, sociopolíticas e xeográficas” (Blanchard e Cheska, 1986, p.85).
Para recoñecer os antecedentes do deporte ao longo da historia, Fuentes-Guerra (2015)
fainos unha síntese de diferentes achegas de autores como lanchard e Cheska (1986),
Mandel (1986), Amar (1995), González Muñoz (1993) e Rodríguez López (2000) entre
outros. 1
Canto ás orixes do deporte moderno, Fuentes-Guerra (2015) explícanos que todos os
estudiosos do deporte coinciden en que a orixe do deporte como o entendemos hoxe en
día ten as súas orixes na Inglaterra do século XVIII nas Publics Schools. Ademais, en
función do autor que se estude, poderemos ver como existen diferentes versións sobre a
aparición das prácticas deportivas son diferentes en función das causas políticas,
económicas e socioculturais entre outras. Canto á aparición do olimpismo, Coubertain
crea os xogos olímpicos coa finalidade de darlle a importancia que merece ao deporte
como valor educativo e como unha forma de manter a paz entre pobos e o intercambio
1
Balance histórico previo atópase en anexos, xa que se considerou que a parte fundamental céntrase
no deporte na modernidade.

cultural. Todo isto procede xa dunha cultura anterior, que utilizaban os deportes como
forma de pasatempo ou para satisfacer outras necesidades de carácter político, empresario
e funcionario que veremos a continuación no seguinte apartado.
No que se refire a a idea de deporte, van existir diferentes tipos de deporte dependendo
do marco onde nos movamos, un exemplo diso sería o deporte na educación e o deporte
de alta competición (Salgueiro, 2010)
2.3.3; A evolución da muller no deporte
Entre as primeiras evidencias da participación das mulleres no deporte, temos a
civilización grega. Para esta sociedade, Cascón (2005) citado por Robles, Zapico e Do
Prado (2014, p.4) menciona que os xogos funerarios e as competicións estaban
reservados para as persoas dos estratos sociais máis altos. Ademais, un trazo
característico dos gregos era a súa capacidade para competir e a súa aparencia atlética.
Canto ás mulleres, como afirma García Romero (2005) citado por Robles et ao (2014,
p.5), a súa actividade deportiva estaba ligada ao ámbito relixioso e cultural, sen poder
acceder ao ámbito profesional, todo o contrario, aos homes que xa rompera os lazos
anteriormente que unían o culto e o deporte. Ademais, o autor tamén fai referencia a
numerosas evidencias de participación feminina en Creta en actividades como salto de
touro cretense e danza, pero que logo unha vez desposadas terían que abandonar. Outro
dato importante que destaca o autor é o incremento da presenza feminina na época
helenística e romana, chegando a ocupar cargos equivalentes a concejal de deportes, en
gimnasiarca.
No que se refire a Roma, pódese ver unha clara diferenza con Grecia, e é que segundo
Cascón (2005) citado por Robles et al (2014, p.6), os dirixentes romanos non participaban
nos actos, senón que se ocupaban do financiamento e xestión de espectáculos, e non
había unha demostración de virtudes atléticas como na sociedade grega. Ademais, o autor
fai referencia a unha manifestación física relevante da época romana; as termas, como
edificios emblemáticos e dedicados á socialización, lecer e diversión. Estas termas
contaban con dependencias para a ejercitación física, natación e baños. As termas
romanas, como nos indica o autor, foron durante un tempo de uso mixto, ata que chegou
o cristianismo e púxolle fin.

Por outra banda, Pastor e Aguilera (2007) citado por Robles et al (2014, p.5) que a
participación das mulleres en romanas no deporte era especialmente un acto reservado
para as fillas de maxistrados, pero como entretemento social, non para competir, e que
unha vez desposadas tamén terían que abandonar. Estes autores fan especial énfases en
que existía unha gran diferenza de dereitos entre as mulleres gregas e romanas, xa que as
mulleres romanas tiñan permitido asistir aos estadios deportivos, pero as mulleres gregas
tíñano totalmente prohibido.
Segundo Pastor e Aguilera (2007) citado por Robles et ao (2014, p.10) no caso de Esparta
era totalmente diferente, na educación das mulleres, do mesmo xeito que os homes,
estaba incluída a práctica deportiva por igual, con fins políticos, pero tamén co fin de que
as mulleres soportasen o parto e puidesen ter fillos máis sans e fortes, ademais de poder
transportar auga e realizar outras tarefas.
Como mencionamos anteriormente, a orixe do deporte estaba nas Publics Schools
británicas. Prodúcese unha reelaboración dos pasatempos populares para adaptalos a
valores relacionados co progresivo ascenso da burguesía. É dicir, pasa a ser unha parte
fundamental do currículo elitista dos centros masculinos. Por tanto, o deporte pasa a ser
unha actividade de homes, no que se exalta a virilidade, a hombría como ideal moral, o
home deportista asociado ao caballeroso… mentres que a muller queda afastada deste
ámbito, convencéndoa das súas incompetencias. (Rodríguez et al, 2005)
Unha das importantes ideas de García Romero (2005) citado por Robles et al (2014, p.6),
é que numerosos prexuízos da época clásica trasladáronse ata o inicio do olimpismo
moderno, cando o creador de leste, Pierre de Coubertin, dicía que o único papel que podía
desempeñar a muller neste evento era poñerlle a coroa ao vencedor. Con relación a isto,
García Manso (2010) citado por Robles et al (2014, p.6), asignaba esa frase ao contexto
sociocultural de finais do século XIX, quedando o papel da muller relegado a segundo
plano e mal visto na sociedade en xeral e polos pais do movemento olímpico moderno.
Exemplo diso segundo Voitirón e da Rega (2004) citados por Robles et al (2014, p.7)
foron os primeiros xogos olímpicos celebrados en Atenas nos que as mulleres quedaron
excluídas, polo que despois de numerosas reivindicacións, as mulleres realizaron un
maratón extraoficial que acabou tendo un gran impacto a pesar de estar fose do programa.

Con todo isto, nos seguintes xogos olímpicos de París en 1900, as mulleres xa foron
admitidas, pero só en disciplinas de tenis, golf e croquet.
A nivel xeral, Robles et al (2014) coméntannos que, visualizando unha táboa de datos de
participación feminina nos xogos olímpicos, pódense apreciar notables diferenzas entre
finais do século XX e principios do século XXI. Para as autoras, aínda queda moito por
avanzar, xa que nos xogos de Londres 2012, algún país acudiu sen representación
feminina, a pesar de que se redactase unha carta por parte do comité olímpico, publicada
en 1994 e que se destacaba a importancia e necesidade de incluír os medios necesarios
para promocionar a participación feminina.
García (2009) destacando fitos do deporte feminino, a primeira medalla olímpica real
concedida a unha muller foi en 1921 en Estocolmo, por Fany Durack, nadadora
australiana que gañou 100 metros libres. Facendo referencia a máis fitos, Alice Millat foi
a primeira en conseguir o diploma olímpico que ata o de agora correspondía a remeiros
de longa distancia. Esta última muller, que destacou por ser unha das abanderadas do
movemento feminino europeo fundado en 1917, e máis tarde organizou a FSFI, que
vendo a situación de desigualdade que sufrían as mulleres deportistas e tamén despois de
que a federación internación de atletismo non atendese as demandas das mulleres pola
súa inclusión e participación nas probas. Vendo isto, decidiron organizar os primeiros
xogos olímpicos femininos en París en 1922. Suecia pasaba a ser a sede dos xogos
olímpicos femininos. Despois de varios anos de loitas constantes, a FSFI disolveuse en
1938 xa que xa había unha maior presenza de mulleres nos xogos olímpicos e o atletismo
feminino conseguise acceder ao programa da IAAF. Outro momento destacado para o
autor é en 1981, cando a primeira muller ingresaba no COI, o que supuxo o acceso das
mulleres a cargos e ámbitos de poder dentro do deporte. Aínda que isto supuxo un gran
paso, o autor analiza unha táboa de membros do COI, e facendo un repaso dos membros,
declara que a composición segue sendo sexista, xa que segue habendo un teito de cristal.
Con isto, o autor chega á conclusión de que os cargos no COI ocupados por mulleres son
máis que discutibles, aínda son insuficientes e queda moito que loitar. (García, 2009).

2.3.4; A muller vetada, un problema de valores e estereotipos
Unha vez referenciada as pequenas intervencións das mulleres con relación á actividade
deportiva, puidemos apreciar que o deporte estaba dominado e deseñado por e
especificamente para os homes, e a presenza feminina era un complemento, premio ou
mesmo un estorbo. Aquí retomo as ideas da muller no deporte desde que se lles designou
incompetentes, para poder ver como seguiu evolucionando a muller neste ámbito, e como
foron nacendo e resistindo ao longo do tempo, prexuízos, estereotipos e valores con
relación ao xénero feminino e como hoxe en día seguimos retrasmitiendo estas ideas,
mesmo, inconscientemente.
Rodríguez et al (2005) definen os estereotipos como aqueles que marcan condutas de
comportamento limitando a liberdade e espontaneidade e asocian un sexo a unha serie de
trazos, por exemplo o sexo masculino á competitividade e o feminino á submisión, orde
ou pasividade. Un dos estereotipos presentes hoxe en día, é o de pensar que hai deportes
máis apropiados para mulleres e outros para homes. Por tanto, para os autores, ao longo
da historia do deporte, marcáronse diferentes pautas que supuxeron unha gran influencia
androcéntrica, que situaba ao home no centro, mentres que as mulleres foron ignoradas e
sufriron unha serie de situacións sexistas e de estereotipos en relación co seu corpo,
funcións e posibilidades que é necesario ter en conta. Andreé Michel (1987) citado por
Rodríguez et ao (2005, p.6) menciona que estes estereotipos sexistas, do mesmo xeito que
os racistas, pretenden dar lexitimación á subordinación, dependencia e desigualdade das
mulleres con respecto aos homes.
Retomando a idea de que a muller quedase excluída pola súa “incompetencia” Rodríguez
et al (2005) expoñen que este tipo de xustificación estaba baseada nunha suposta
diferenza fisiolóxica, e as mulleres que querían practicar deporte eran tachadas de
deficientes, desviadas, anormais ou no mellor dos casos como enfermas. Na Inglaterra do
S.XIX, o deporte era entendido coa función social dunha división baseada en
discriminación sexual, seguido dun mecanismo de reprodución ideolóxica, motivo de
xustificación mesmo para as propias mulleres. Segundo este autor, na época, o corpo das
mulleres non era para elas, senón para os demais, a muller era nai e receptora dos fillos,
era conquista e posesión do home, por iso debía coidar a súa beleza, e ademais desde o

punto de vista psicosocial, a muller era reprodutora da propia sociedade. Por tanto, o
deporte utilizábase como reforzo da división sexual, transmitindo mitos especificamente
femininos. Hai unha clara división sexual nos deportes e mantense o ideal da muller no
ámbito privado, a diferenza do home ao ámbito público.
Entre as razóns da pouca implicación das mulleres no deporte, por non dicir que o rol da
muller no deporte era nulo ou case nulo, García (2009) engade que a diferenza entre os
roles masculinos e femininos viña determinada pola inclinación persoal de homes e
mulleres, e tamén determinaría a valoración social que se realiza de cada acto individual.
Estes roles definían o correcto e o incorrecto, o natural e o antinatural, o que serviu ao
patriarcado como método para frear ás mulleres na súa incorporación ao deporte. Por
tanto, a muller non puido cuestionar a súa posición no deporte, porque o natural era que a
muller non o practicase por ser algo inherente ao home. O autor engade que é necesario
subliñar que a configuración do deporte estaba determinada segundo a sociedade e a
época, pero en xeral, sempre primaron os valores asociados ao rol masculino, por iso, o
ideal de home era o de ser deportista, e o ideal de muller ser reprodutora e coidadora
doutros. Por tanto, segundo o autor, non é difícil comprender partindo da valorización
que se lle deu ao rol de muller no deporte, que a súa participación e motivación sexa
escasa (García,2009).
Para Robles et ao (2014), o deporte en xeral estivo unido a actitudes que desde un criterio
estereotipado asociábanse ao xénero masculino. Non nos podemos esquecer de que as
tradicións e modelos culturais, en todos os ámbitos da nosa vida, incluído o deporte, fan
que lentamente se vaian incorporando ao desenvolvemento que facemos de nosa propia
identidade persoal e social. Isto tamén fai que asociemos valores que tradicionalmente se
consideraron masculinos. Outra parte fundamental son os mecanismos de transmisión, un
deles é a familia, como principal axente de socialización crave. A familia é o mecanismo
líder de transmisión de desigualdade entre nenos e nenas, o que se traduce no interese
polo deporte no mañá. Tampouco nos podemos esquecer que a figura paterna e a súa
hábitus deportivo adoita influír nos fillos, sobre todo nos nenos, mentres que as nenas
salientan coa figura materna dun modo de imitación e reforzo. Segundo Freud (1957)
citado por Sánchez (2009, p.5), a crianza dos fillos se parte xeralmente de pais

estereotipados, o que fai que se establezan relacións diferentes cara aos fillos e as fillas, o
que fai que eles desenvolvan diferentes patróns e características, dependendo claramente
do tipo de relación. Tamén engade que este proceso de identificación transcorre de
maneira diferente para nenos e para nenas. Estas últimas atopan similitudes físicas e
psicolóxicas coas súas nais o que leva a que desenvolvan, desde temperá idade, unha
identidade na cal van internalizando parte da nai nelas mesmas. Por tanto, segundo
Robles et al (2014) estamos ante un proceso de trivialización entre o panorama deportivo
feminino e os axentes sociais, xa que se desvían aspectos puramente deportivos como o
logro, rendemento, adestramento e outros cara a aspectos relacionados coa familia, a vida
cotiá e o relacionado co ámbito deportivo da atleta, polo que todo isto evidencia que a
incorporación da muller ao deporte fíxose en función dunhas pautas previamente
marcadas, imitando ao modelo masculino.
Por tanto, hoxe en día a muller vai reconstruíndo o seu rol e derribando numerosas
barreiras invisibles que parecen naturais e que limitaban a súa participación no deporte
(García, 2009). É importante, ademais, segundo achegas de Rodríguez et ao (2005),
expor estratexias de promoción do deporte en mulleres para lograr un cambio na
mentalidade, conseguir dar visibilidade a referentes, representación e modelos positivos
nos principais medios, como, por exemplo, nos medios de comunicación. E por último e
non menos importante, é necesario adoptar políticas para incorporar a mulleres en
órganos de xestión e toma de decisións no deporte.
2.3.5; A educación deportiva e a transmisión de valores
A educación, xunto á familia, segue sendo un mecanismo de transmisión de valores moi
importante. A nivel xeral, na educación aínda se segue transmitindo e ensinando uns
valores “androcéntricos”. As nenas foron formadas e continúano sendo cun currículo
masculino ao que nos tivemos que adaptar. Si a eses valores de transmisión sumámoslle a
falta de referentes e por xa non dicir, todo o que carrexa o ensino en relación co deporte e
os estereotipos que aínda seguen exercendo unha gran división sexual, temos o combo
perfecto; Un problema ao que se lle tenta poñer solucións inefectivas. Así é a situación
das mulleres no deporte e do seu ensino como parte da educación. A continuación,

seguindo o fío anterior dos estereotipos, coñeceremos a situación do sexo feminino neste
ámbito.
Segundo Capistegui (2006), en España, só durante a II República considerouse
importante o deporte na educación. Ata 1931 a práctica física é totalmente nula. Isto é
debido a que, durante o franquismo, exaltáronse os valores patriarcales, é dicir, o home
pertencía á esfera pública, e a muller á privada. Canto aos deportes, os únicos que tiña
cabida na moral eran aqueles con perspectiva técnica e rítmica, como a ximnasia, danza,
ritmo, esquí e natación entre outros, xa que exaltaba a delicadeza e outras virtudes
asociadas ao xénero feminino. Ademais, seguíase promovendo a idea de que a muller non
podía poñer en risco a función procreadora para a que fora creada.
Guerrero (2018) sostén a idea de que as escolas son o principal factor de creación e
retrasmisión de estereotipos e roles de xénero e ademais estes son impartidos polos
docentes, xa que amparan, reproducen e contribúen a perpetuar os estereotipos. Esta
retrasmisión vén facilitada polos libros de texto e outros materiais achegados na escola.
Para Xastre e Moreno (2000), é necesario destacar o pensamento androcéntrico que se
manifesta como podemos ver no ámbito da educación. Segundo os autores, unha sinxela
análise do currículo indicaranos que é o que se valora e o que se omite. É importante
destacar que existen unha ignorancia en relación cos contidos curriculares aprendidos na
escola.
A educación segue imperando un pensamento lineal e rehúye contemplar ao ser
humano de forma globalizada e renega de todo o seu aspecto emocional que
constitúe unha das partes fundamentais da personalidade, que tradicionalmente foi
relegado ao ámbito do “feminino” e como tal, carente de interese público (Xastre
e Moreno, 2000, p.10).
En canto ao marco da educación física, segundo Cadrado (1998) citado por Guerrero
(2018, p.15), o xénero masculino adoita transmitirse como o xénero forte e o feminino
como o débil. Canto a facultades, os docentes esperan dos alumnos forza física e das
alumnas flexibilidade e expresividade. Aquí é onde podemos apreciar cómo o docente
empeza a crear estereotipos que ao final se converterán en valores transmitidos ao
alumnado. Pero a familia non queda atrás, xa que esta inflúe nas actitudes das nenas. A

materia de actividade física é a materia con máis discriminación. Ademais, achegas de
Makazaga, Llorente e kotabitarte (2001) citados por Guerrero (2018), evidencian que as
actividades que desempeñan maioritariamente os nenos son en grupo, polo que adoitan
deixar fóra ás nenas, o que fai que diminúa o seu interese polo deporte e a materia.
Rodríguez (1998), para poder evidenciar o compoñente social que favorece a
discriminación, fai un breve repaso do desenvolvemento educativo das nenas e nenas.
Segundo este desenvolvemento educativo, a autora chega á conclusión de que toda esta
etapa de crecemento e aprendizaxe de valores afecta á dificultade para a sensibilización,
xa que se necesita cambiar a mentalidade das persoas. Ademais, o profesorado xoga un
papel importante xa que provoca frustración no potencial das mozas. Por último, é
importante destacar a importancia da coeducación no deporte. A autora destaca que a
coeducación é un elemento integrador por dúas vías concorrentes. Por unha banda,
porque o deporte ten unha importancia como actividade formativa dentro da educación
física, destinada á educación do individuo e da súa personalidade. Doutra banda, como
entidade, debe ser obxecto de ensino e aprendizaxe por si mesma.
2.3.6; A halterofilia, a súa historia e o papel da muller neste deporte
Segundo González (1991), a exhibición da forza foi un dos pasatempos favoritos no
pasado. Desde tempo inmemorables, aquelas persoas que posuían fortaleza física trataron
de demostrala a través da competición. Este tipo de enfrontamento tiña a finalidade de
demostrar quen era o máis forte, levantando pesos por exemplo rocas, ferros ou pedras.
Segundo este autor, o levantamento de pesas serviu soamente para demostrar o valor dos
que o practicaban, por así dicilo, unha fazaña admirada nos homes que se dedicaban aos
acróbatas circenses e ao espectáculo. (González, 1991).
Segundo Figueredo da rosa (s.f.), a orixe da halterofilia remóntase aos tempos en que os
homes como parte da loita por sobrevivir á escaseza de alimento, trasladaban cargas
como pedras, troncos de árbores e animais que cazaban, que ademais se enfrontaban aos
animais para poder alimentarse, o que fixo que moitos deles perdían a vida nestas
fazañas, pero tamén que a forza fose gañando importancia e pasase a ser unha das
calidades físicas máis valoradas. Ao longo do tempo e das diferentes civilizacións, a forza
pasou a gañar un prestixio sobre todo en relación coa preparación para as guerras, polo

que pasaba a ser parte da ximnasia militar. Como nos relata o autor, diferentes
civilizacións antigas de Exipto, Persia, China e Irlanda, contan con escrituras de
monumentos fúnebres nas que se relataba o levantamento de sacos de area para o
adestramento dedicado á preparación dos seus guerreiros. Na vella China, cara a finais da
dinastía Chou, os guerreiros adestraban forza como parte da ximnasia de preparación para
as guerras. No cado de Persia, fai máis de tres séculos que existía un sistema de ximnasia
de forza con sacos de pedras e areas coñecidos por Verseché Vostoni. Canto á Antiga
Grecia, hai evidencias claras do levantamento de pesos, proba diso a famosa pedra de
Bybon cun peso de 143 quilos. Polo que se refire a antigas evidencias do levantamento de
pesos na biblia ou en historias do continente americano, a forza tiña unha relación co
divino, de aí persoas mitolóxicos que transcienden as historias como Hércules entre
outras. Canto á biblia, tamén se fan referencias a personaxes destacables pola súa forza,
como Sansón e David que acabou con Goliat ou por exemplo o mito de Sísifo de cargar
cunha pedra ou o xigante Atlas que coa súa forza soportaba o mundo. Por último, no
continente americano, destaca a figura de Caupolicán. Ademais, o autor tamén nos di que
certas investigacións han descuberto que algunhas tribos prehistóricas levantaban pedras
de diferentes tamaños para medir a súa forza, o que fixo que xurdisen actos que se
mantiveron durante séculos como unha tradición festiva, e un exemplo constitúeno os
xogos deste tipo no país vasco. Figueredo de la Rosa (s.f.).
Para González (1991), o levantamento de pesas empezou a xurdir como deporte en si, a
partir do século XIX, cando naceron moitos deportes modernos. Fundouse en Viena por
Wilhelm Türk, campión vienés, a primeira escola de levantamento de pesas, onde se
introduciu o adestramento organizado para os mozos austríacos no ano 1984. Segundo o
autor, hai probas que evidencian a popularidade do levantamento de pesas fai cen anos
entre a xente e que contaba con afeccionados, ditas probas que o demostran son: O título
de campión de Wilhelm, o labor da súa escola, e os 100 quilogramos conseguidos en dous
tempos por Alfred Palavicini en 1880. Todo isto vese apoiado pola organización do
primeiro campionato europeo celebrado en Róterdan en 1896, ano no que a halterofilia
pasou a ser parte do programa dos primeiros xogos olímpicos modernos en Atenas. O
primeiro campionato mundial celebrouse en 1898 (González, 1991).

A pesar de que as raíces da halterofilia son profundas, como asegura González (1991), o
seu progreso foi lento por razóns de organización reitora, que non sucedeu ata 1920
cando se fundou a Federación internacional de halterofilia, polo que, ata momentos
previos desa data, a halterofilia estaba dirixida pola Federación internacional de Loita
Libre e quedase relegada durante un longo período de tempo. Por mor da fundación da
IWF, a halterofilia sufriu varias transformacións e, actualmente, conta con 133
federacións afiliadas no seu organismo. A IWF é considerada unha do seis federacións
máis grandes do mundo. Hoxe en día a halterofilia é a base de preparación para a maioría
dos deportes. Ademais, o autor engade que esta disciplina de demostración de forza é tan
antiga como a raza humana (González, 1991).
No que se refira a a muller en halterofilia, a súa presenza foi nula ata 1984, no Congreso
da Federación Internacional, cando se aprobou a súa incorporación a este disciplina,
celebrando o primeiro campionato do mundo no ano 1987 (González, 1991).

3. A SOCIEDADE CONSUMISTA
Antes de chegar a esa sociedade que vira en torno ao consumo, é necesario entender
como nas sociedades industriais prodúcese o cambio de valores materialistas a
posmaterialistas. Inglehart (1991) explícanos que este cambio trouxo consigo nuevo
movementos sociais e novos temas políticos. Produciuse unha gran influencia do
posmaterialismo e máis fortemente nos mozos.
Para Inglehart (1991) o cambio de valores estaría a relacionar fundamentalmente por dúas
hipótese: por unha banda, a hipótese de escaseza que é aquela que lles dá máis valor ás
cousas relativamente escasas. Doutra banda, a hipótese de socialización que relaciona o
medio ambiente socioeconómico coas prioridades valorativas que non son de axuste
inmediato. Por tanto, o autor sostiña que a hipótese de escaseza implicaba cambios a
curto prazo con efectos periódicos, mentres que a hipótese da socialización tamén tería
efectos de curto ou longo prazo.
Canto á idea de posmodernidad, Mateo Girón (2008) explícanos que Bauman substitúe o
concepto confuso de posmodernismo polo de modernidade líquida. Bauman fai unha

diferenza entre a modernidade líquida e sólida, sinalando que a modernidade sólida era a
modernidade preocupada pola orde e a modernidade do capitalismo pesado, duro,
industrial, de produción e desarrollista. A modernidade líquida, en cambio, provocou a
demolición de muros que impedían o fluxo de nuevo poderes globais, desaparición de
trabas estatais, desregularización e á privatización de todo tipo de fenómeno social ou
vínculo, á erosión de densas redes de anexos sociais de outrora, das estruturas sociais con
base territorial. Canto ás clases sociais, estas permanecen, pero baixo criterios distintos e
cunha plasticidade sen precedentes.
Por tanto, para Bauman, a modernidade líquida ten un núcleo de poder económico,
invisible e multinacional, onde todo valor se converte en produto de consumo, aséptico e
ditado por diversas estéticas e destinado a satisfacer as necesidades do ego hedonista, a
fantasía e o desexo. Unha modernidade que mesmo os vínculos máis íntimos vólvense
líquidos e inestables, onde o contacto humano e mesmo o sexual e afectivo vólvese
transaccional e efémero, mentres se renda culto ao corpo e á estrita protección deste
fronte a outros axentes patógenos externos como un elemento primordial de
retroalimentación na escala individual de valores, baseada na sedución interpersoal e a
aparencia de benestar. Na modernidade líquida pasa a ser un feito que o poder é
económico e global, volátil e inaprehensible (Mateo Girón, 2008).
Para poder comprender como chegamos á actual sociedade consumista é necesario falar
sobre a teoría da clase ociosa. Como nos explica Ritzer (2001) Veblen diferenciaba na
sociedade primitiva dúas clases de actividades. Por unha banda, as actividades industriais
eran un conxunto de negocios e ocupacións que requirían de esforzo para obter un
produto final cun propósito nuevo. Doutra banda, a fazaña, a cal consistía en converter
algo que era útil para un autor en algo útil para un mesmo. Entre estas dúas actividades
destaca o que denomina como unha “distinción envexosa” a cal denomina á fazaña como
algo valioso ou nobre, mentres que a industria era todo o contrario, algo degradante e
desprezable. É nesta distinción na que se basea a distinción de clases. Ademais, Ritzer
(2001) explícanos como Veblen mantén que co establecemento da propiedade nace a
clase ociosa. O valor masculino era demostrado coa captura de mulleres como trofeos,
con esta práctica nace a propiedade, e evoluciona ata estenderse a mesma cara aos

produtos da industria. Pásase a unha acumulación desta propiedade privada buscando así
a estima dos demais.
É necesario, por tanto, unha aclaración entre os conceptos consumo e consumismo. Para
Bauman (2000) citado por Delgado (2013, p.112), leste considera que estamos ante unha
sociedade de consumidores, onde ser consumidor significa xogar, comer, vestirse etc…
utilizando estas para poder satisfacer as súas necesidades e desexos, polo que o diñeiro
media entre as necesidades e a satisfacción. Ser consumidor significa apropiarse das
cousas destinadas ao consumo, e o que tamén nos fai convertelas en algo de
exclusividade propia. Por tanto, en xeral, si que é necesario o consumo para a vida, faia
pracenteira
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necesidades
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humanos.
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do

consumo,

desviámonos/desviámosnos ao consumismo.
En canto ao consumismo, Segundo Delgado (2013), no dicionario de lingua española da
edición de 2005, denomínase consumismo como feito de comprar bens innecesarios
indiscriminadamente. Para Barber (2008) citado por Delgado (2013, p.113), o acto de
consumir proporciona unha gratificante satisfacción a longo prazo, o narcisismo sobre a
sociabilidade, o dereito sobre a responsabilidade, e agora sobre o pasado e o futuro. Por
tanto, privilexia o impulso sobre a deliberación.
3.1; Consumo e persuasión dos medios de comunicación
Hoxe en día, segundo Baudrillard (1995), estamos ante unha sociedade de consumo, esta
sociedade contemporánea caracterízase por un consumismo esaxerado de bens, produtos
e servizos. Para chegar a este sociedade de consumismo o autor destaca a importancia dos
medios de comunicación, os cales manipulan ás persoas a través da publicidade
incitándolles ao consumo a través de campañas publicitarias as cales crean unha
necesidade previamente inexistente. Canto á publicidade, Baudrillard (1995) destaca a
efectividade do erotismo neste tipo de campañas. Para a construción do xénero é
importante o papel do erotismo xa que é empregado en múltiples campañas de
publicidade como ideal feminino, no cal se teñen que basear as mulleres.
Na actualidade, nos medios de comunicación aparecen infinidade de anuncios que
pretenden vendernos os produtos para seguir formando esa reciclaxe en cadea

(Baudrillard 1995). Tamén hai que engadir que “ao longo das últimas décadas se ha ir
producindo un paulatino desprazamento da publicidade como entidade económica á
publicidade como entidade cultural” (Eguizábal, 2007, p.1)
4. VIOLENCIA CONTRA As MULLERES
4.1; Unha cuestión de sexo
Desde o primeiro segundo de vida, no momento que nacemos, ou mesmo antes, a nosa
vida vese condicionada polo sexo co que nacemos. Desde ese momento, a nosa vida vira
ao redor dunha serie de roles, patróns e comportamentos que se espera de nós e nós.
¿Pero quen pon esas normas? Como é que no século que vivimos aínda sufrimos todos
tipos de desigualdades, destacando a desigualdade e injustica de nacer cun sexo e non
outro? Pois ben, para iso é necesario analizar o papel crave do patriarcado na nosa
sociedade.
Para entendelo dunha forma sinxela, poderiamos definir o concepto patriarcado como un
sistema que xustifica a dominación sobre a base dunha inferioridade biolóxica das
mulleres. (Lerner & Tusell, 1990).
É necesario facer unha diferenciación dos termos sexo e xénero, xa que son dous termos
que se adoitan empregar de forma errónea como sinónimos. O concepto de xénero, como
mencionamos anteriormente, fai referencia segundo Cobo (2005), á existencia dunha
normatividad feminina que se construíu sobre o sexo como un feito anatómico. Esta
normatividad ten as súas bases nun sistema social no que o xénero é un principio de
jerarquización que asigna espazos e distribúe os recursos a homes e mulleres. A teoría
feminista designa este sistema social co termo de patriarcado. Este é o sistema que
mantivo e segue mantendo ás mulleres no segundo lugar, como ben diría Simone de
Beauvoir, “o segundo sexo”.
Existen dous discursos que pretendían xustificar a diferenza entre sexos. Por unha banda,
o discurso da inferioridade das mulleres, que como ben di a autora, repousa sobre unha
ontoloxía diferente para cada sexo, na que a diferenza sexual define á muller como
inferior e ao home como superior. Doutra banda, o discurso da excelencia, que destaca a
excelencia moral das mulleres respecto dos homes. Este discurso aséntase sobre a

normatividad que foi resultado da xerarquía xenérica patriarcal e que se resume no
exercicio de tarefas de coidados e na capacidade de sentimentos afectivos e empáticos
por parte das mulleres cara a outros seres humanos. Por tanto, poderiamos dicir que o
sexo é unha realidade anatómica que non tivese ningunha relevancia política ou cultural
si non se traduciu nunha desvantaxe social. En canto ao xénero, é unha categoría que
designa unha realidade política e cultural como ben dixemos, asentado sobre o sexo
(Cobo, 2005)
4.2; Tipos de violencia contra as mulleres
Son moitas as definicións de violencia de xénero, pero poderíase dicir que a máis
aceptada é a que a ONU propuxo en 1995, definindo así a violencia de xénero como todo
acto de violencia sexista que ten como resultado posible ou real o dano físico, sexual ou
psíquico, incluíndo así todo tipo de ameazas, coerción e privatización arbitraria da
liberdade, tanto na vida pública como na privada (Expósito & Moya, 2011).
A violencia contra as mulleres non se presenta como un só tipo, senón que existen moitos
e en diferentes contextos. Segundo Castelo (2017), na Lei Orgánica sobre o Dereito das
Mulleres a unha Vida Libre de Violencia expón 21 tipos de violencia, que son: Violencia
psicolóxica, acoso ou fustrigación, ameaza, violencia física, violencia doméstica,
violencia sexual, acceso carnal violento, prostitución forzada, escravitude sexual, acoso
sexual, violencia laboral, violencia patrimonial e económica, violencia obstétrica,
esterilización forzada, violencia mediática, violencia institucional, violencia simbólica,
tráfico de mulleres, nenas e adolescentes, trata de mulleres, nenas e adolescentes,
indución ou axuda ao suicidio, e por último, o feminicidio.
5. BOURDIEU E A VIOLENCIA SIMBÓLICA
5.1; Concepto de violencia simbólica
Para comprender o concepto de violencia simbólica en Bourdieu, é necesario e
imprescindible a explicación do concepto hábitus e como o entende o autor, para poder
chegar a comprender a súa teoría.
Para Bourdieu, o habitus é entendido como o conxunto de esquemas generativos a partir
dos cales os suxeitos perciben o mundo e actúan nel. Estes esquemas generativos están

socialmente estruturados, pero ao mesmo tempo son estructurantes: son as estruturas a
partir das cales se producen os pensamentos, percepcións e accións do axente. (Martín,
2009).
O termo “violencia simbólica” é introducido na discusión sociolóxica no ano 1970 por
Pierre Bourdieu e Claude Passeron no seu libro “A Reprodución”. No seu día, este termo
empregábase para referirse ao sistema educativo, isto é, do ensino, nas sociedades
modernas. Segundo a súa definición, calquera acto educativo-pedagóxico procede sempre
contra a vontade do educando debido a que esixe del un sometemento. Podería dicirse,
por tanto, que a violencia simbólica exércese sempre contra as mulleres estando
vinculada a unha constelación de poder intergénero androcéntrica, sexa de modo explícito
ou implícito, remite a normas socialmente aceptadas e persegue a reprodución de tales
relacións androcéntricas de poder (Rald, 2011).
Para Gutiérrez (2004), a violencia simbólica ten as súas raíces no poder simbólico, como
poder de constituír o dado pola enunciación, de facer ver e de facer crer, de confirmar ou
de transformar a visión do mundo e, dese modo, a acción sobre o mundo, daquela o
mundo, que permite obter o equivalente do que é obtido pola forza física ou económica,
grazas para o efecto específico de mobilización, non se exerce si non é recoñecido, é dicir
descoñecido como arbitrario. Este tipo de violencia poderíase malamente denominar
violencia “suave” que está “eufemizada” e é unha forma de violencia que se exerce sobre
un axente social coa súa complicidade, fundada no recoñecemento-descoñecemento das
relacións sociais externas e interiorizadas que a fundamentan. É a maneira como se
reproducen e refórzanse no plano simbólico as relacións sociais constitutivas e
constituíntes das relacións de forzas entre as clases.
5.2; Dúas formas de exercer a dominación
Fernández (2005) tenta explicarnos o sistema de dominación de Bourdieu da seguinte
forma: Bourdieu, fixo unha incisiva análise do intercambio de dons como un mecanismo
mediante o cal o poder se exerce ocultándose. Segundo el, a acción de “dar” é tamén un
posuír, xa que é unha forma de “atar” a outro cun xesto de xenerosidade. Este xesto de
xenerosidade é o que Bourdieu describe como “violencia simbólica” en contraste coa
violencia aberta do “usurero”. O recoñecemento da débeda convértese en agradecemento,

transformándose nun sentimento duradeiro respecto ao autor do acto xeneroso, que pode
chegar ata o afecto, o amor, como resulta particularmente manifesto nas relacións entre
xeracións.

Nas sociedades máis diferenciadas, cun desenvolvemento institucional adecuado,
diminúe a importancia e a eficacia das estratexias de dominación personalizada mediante
a violencia simbólica, pero esta non desaparece, pola contra, faise moito máis difusa
como algo inherente á dinámica dos diferentes campos que configuran os universos
sociais (Fernández, 2005)

5.3; A lóxica da dominación, violencia simbólica e lexitimación
A lóxica da dominación é imprescindible para entender a violencia simbólica de Pierre
Bourdieu. Segundo Fernández (2005), Bourdieu, sostén que existe un poder simbólico,
do mesmo xeito que un poder económico, sendo esta a razón que alega para centrar as
súas investigacións no rol que xogan os diferentes procesos, produtores e institucións
culturais na produción e reprodución da desigualdade nas sociedades contemporáneas.
Para Bourdieu, os sistemas simbólicos, realizan tres funciones interrelacionadas pero
diferentes, e que son: coñecemento, comunicación e diferenciación social. Estes sistemas
simbólicos son instrumentos de comunicación e de dominación que fan posible o
consenso lóxico e moral e que ao mesmo tempo son os que contribúen á reprodución
social (Fernández, 2005).
Canto á violencia simbólica e a dominación, Bourdieu, coa expresión violencia
simbólica, pretende salientar o modo en que os dominados aceptan como lexítima a súa
propia condición de dominación. O poder simbólico non emprega violencia física nin
simbólica, senón que suscita o consenso tanto dos dominadores como dos dominados, Por
tanto, o poder simbólico engade forza ao poder económico e político, a esas relacións de
poder (Fernández, 2005).
Canto á acción das persoas, para Bourdieu todas esas prácticas que se presentan como
“desinteresadas”, son, en realidade unha falsa percepción que proporciona lexitimidade a
ese tipo de prácticas, facendo así que a reprodución da orde social no que están

incrustadas. Isto ocorre en case todas as sociedades precapitalistas indiferenciadas, onde a
vida material como observaba Polanyi en “A gran transformación”, está incrustada nunha
matriz de acordos sociais e culturais. Pero calquera tipo de capital pode converterse en
capital simbólico cando é percibido por axentes sociais con ese “habitus” capaz de
coñecelo e recoñecelo, e de proporcionarlle un valor (Fernández, 2005).
5.4; Teoría práctica da violencia simbólica
Para comprender a noción de violencia simbólica, así cos seus múltiples paradoxos hai
que relacionala coa teoría da práctica e as súas categorías principais de habitus, campo e
interese. Como nos explica Fernández (2005), este tipo de violencia simbólica exércese
sen coacción física a través das diferentes formas simbólicas que configuran as mentes e
dan sentido á acción. A raíz da violencia simbólica áchase no feito de que os dominados
pénsense a si mesmo coas categorías dominantes. Por tanto, a violencia simbólica
exércese mediante as mesmas formas simbólicas adoptadas polos dominados para
integrarse no mundo, o que implica que ao mesmo tempo coñecemento e
descoñecemento de carácter de violencia ou imposición. Por tanto, o feito de nacer nunha
sociedade onde se acepta de maneira inconsciente eses postulados que denominamos
“habitus”, fai máis sinxelo que non sexa necesario unha inculcación activa para manter a
orde das cousas.
A violencia simbólica de Bourdieu actúa a través das mentes e os corpos. É dicir, a orde
social inscríbese nos corpos a través desta confrontación permanente, máis ou menos
dramática, pero sempre outorgando un lugar destacado á afectividade e, máis
precisamente, ás transaccións afectivas coa contorna social. (Fernández, 2005).
5.5; A importancia da linguaxe
Para Bourdieu, a violencia simbólica, no campo da linguaxe exércese mediante “a orde
das cousas”, e neste caso exércese a través da censura e a formalización inherentes ao
mesmo. Para comprender entón o que se pode ou non se pode dicir nun grupo, hai que ter
en conta as relacións de forza simbólicas que se establecen nese grupo e que impide que
outros falen (por exemplo as mulleres), ou lles obriga por forza, a conseguir o seu dereito
á palabra, e ás leis mesmas da formación do grupo. O que explica a violencia simbólica
dun acto de intimidación verbal é o hábitus, as disposicións inculcadas no axente polos

aspectos insignificantes da vida cotiá, no comportamento corporal ou nos múltiples
modos de ver as cousas ou falar delas (Fernández, 2005).
5.6; A dominación masculina como matriz da violencia simbólica
Bourdieu fala da dominación masculina e a maneira na que se impuxo e soportado, sendo
esta un claro exemplo da submisión paradoxal, consecuencia do que o autor denomina
violencia simbólica, que se exerce a través de camiño puramente simbólicos da
comunicación e do coñecemento, ou como Bourdieu di, do descoñecemento. Segundo
Bourdieu, a través da masculinización dos corpos masculinos e a feminización dos corpos
femininos, prodúcese unha construción durable do inconsciente. Bourdieu pretende
demostrar que as estruturas de dominación son un produto continuado e histórico da
reprodución ao que contribúen uns axentes singulares e unhas institucións (Fernández,
2005).
6. VIOLENCIA SIMBOLICA NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
6.1; A violencia simbólica nos medios
Un dos conceptos que analiza Bourdieu é o estado. Fernández (2005) exponnos como
para Bourdieu, o estado posúe o monopolio do emprego da violencia física e tamén o
monopolio da violencia simbólica. O estado emprega esta violencia simbólica para
reforzar a súa presenza no mundo social, e isto segundo Bourdieu pódese observar na
esfera do dereito, que é a forma por excelencia da violencia simbólica. A lei é, para o
autor, a forma por excelencia do poder simbólico de nomear e clasificar que crea as
cousas nomeadas e concretamente os grupos. O estado, a través de sistemas xurídicos de
clasificación, procedementos burocráticos, estruturas escolares e os ritos sociais, moldea
as estruturas mentais e impón uns principios de visión e división comúns, similares a
formas primitivas de clasificación descritas anteriormente por Durkheim e Mauss.
Os medios de comunicación son un corpo de influencia importante para a sociedade. Rald
(2011) exponnos como estes medios se van transformando e van incorporando nuevo
estilos, usos, expresións e formas nuevo. Estes medios seguen ocupando un lugar central
na vida das persoas nas sociedades actuais, intervindo de modo decisivo na construción
da súa realidade. Estes medios de comunicación inciden na produción dunha “violencia
simbólica” contra as mulleres, perceptible xa na presenza e ausencia destas e das súas

imaxines nos medios de comunicación de masas modernos. Estes últimos contribúen a
unha representación constantemente falseada da realidade social mediante unha
sobrerrepresentación do protagonismo masculino e dunha subrepresentación do
protagonismo social feminino.
Por tanto, a función ideológicamente regresiva dos medios en relación cos roles de
xénero na súa dimensión simbólica e, en especial, de violencia simbólica que actúa para
coas mulleres, ten un valor especialmente negativo desde unha óptica de socialización e
educación humana debido á dinámica propia destes procesos, que cando teñen lugar en
idades moi temperás son altamente difusos e en gran parte inconscientes e
semiconscientes. Poderiamos dicir que inciden os procesos primarios de identificación
humana en cuxo transcurso o ser humano percíbese desde o primeiro momento no cal
toma conciencia do seu “si mesmo” como un ser, un suxeito sexuado. A súa
identificación en tanto que acode non é como tal, senón como acode de sexo masculino
ou feminino, como “nena” ou “neno”, feito que lle comporta, en efecto, a súa “Identidade
de Xénero”. De alí derívase o significado do que denominamos dobre dimensión de
violencia simbólica que exercen os medios de comunicación de masas modernos, en
especial o medio televisivo, atinente ao rol de xénero feminino a través da súa forza
socializadora. Esta dobre dimensión de violencia simbólica provén do feito de que á parte
das repercusións negativas que supón desde un ángulo propiamente socializador, impide
fortemente uns procesos de cambio necesarios precisamente no que á violencia contra as
mulleres refírese (Rald, 2011).
6.2; A violencia simbólica no deporte
Hoxe en día e grazas á ciencia, comprobouse e desmitificado algúns mitos, pero aínda hai
moitos que persisten. Como exemplo diso, Fernández (2018) fai unha recompilación
daqueles aspectos que seguen influíndo dunha maneira importante na percepción dos
xéneros, e, por conseguinte, no mantemento das etiquetas asociadas a este. Destacamos:
adxectivos asociados ás mulleres como delicada, encantadora ou bela e os adxectivos
asociados aos homes como agresivos e fortes. Estas concepcións, como nos di
Hernández, Martínez e Aguia (2007) citado por Fernández (2018, p.32) inflúen na

práctica escolar das nenas e o seu interese polo deporte, porque son introducidas desde
moi pequenos.
Pola súa banda, Macías (1999) citado por Fernández (2018, p.32), apunta que na mente
de moitas persoas áchase unha relación entre a homosexualidade feminina e o deporte, e
é algo que perdura actualmente en base ao nexo entre deporte e masculinidade.
Fernández (2018) consultando varios artigos, sinala a persistencia na actualidade de que a
muller deportista debe ter un físico de acordo con os canons de beleza femininos.
Ademais disto, hai que destacar que cando unha deportista ten unha actitude de inimizade
con outra competidora, adoitan desencadear nun desmérito do deporte feminino. Outra
situación sería o restar importancia do logro á protagonista para destacar a dependencia
familiar ou que detrás do talento dunha muller hai un home. Outro factor crave serían os
roles de xénero, os cales asocian tarefas e actividades ao xénero, por exemplo a
asociación das tarefas do fogar á muller. En canto ao anexo de emoción, o autor destaca a
unión da muller co emotivo, o que é considerado tabú para os homes “os homes non
choran”, este tabú pódese desmontar coa inclusión de imaxes de homes manifestando
unha actitude emotiva. Tampouco nos podemos esquecer da victimización do papel da
muller deportista e o feito de considerar certos deportes efeminados e propios do sexo
feminino (Fernández, 2018).
Por tanto, podemos ver que as actitudes cara ás mulleres deportistas adoitan estar
influenciadas por valores culturais, estereotipos sexistas e roles de comportamento nos
que se clasifican de diferente maneira o que está ben e o que non en función do sexo, o
cal seguimos estando nunha situación cunha forte desigualdade e non só nos medios de
comunicación en xeral, senón aínda peor na combinación de medios de comunicación e
deporte, onde os propios medios de comunicación fan un uso das noticias diferentes
dependendo dos fins que buscan.
Un exemplo diso sería, o feito de propagar a idea do deporte feminino unicamente como
suceso irrelevante e carente de interese para a sociedade. Para iso, os medios utilizan
imaxes desafortunadas, feitos anecdóticos e humorísticos, para informar sobre algún
partido (López, 2011).

Outro dos datos relevantes e que complementan a este anterior é dar unha notica acerca
dunha muller deportista pero non polos seus logros, senón polo peiteado, a súa condición
sexual, a súa beleza física… menoscabando a súa actitude profesional e pretendendo a
captación de público masculino interesado neste tipo de noticas (Fernández, 2018).
Por tanto, segundo Sainz de Varanda (2013), existen un aparente imaxinario colectivo de
equiparación de dereitos entre as mulleres e os homes e a incorporación da muller ao
deporte, pero isto está moi lonxe da realidade. A seguinte autora, fai un estudo para
comprobar si existen ditas igualdades, e para iso, fai un estudo da prensa deportiva desde
1979 ata o ano 2010, onde sacará as seguintes conclusións que son dignas de referenciar.
Entre elas destacamos: Primeiro, a temática principal é de fútbol de homes e para homes.
Segundo, quitando o fútbol, non hai ningún deporte en que se faga un seguimento
constante nas páxinas dos diarios especializados. Terceiro, Case todas as noticias de
deporte sobre mulleres son o 29,35% de tenis, pasando a ser un deporte de raíñas e o
deporte de reis o fútbol. Cuarto, as imaxes que se ofrecen na prensa deportiva española
están totalmente desequilibradas con respecto ao home, xa que o home ocupa o 92,24%
do protagonismo. Quinto, e relacionada coa anterior, o home ocupa máis presenza das
que protagoniza. Sexto, a presenza dos homes nos titulares é notablemente maior, xa que
o 63,95% dos titulares teñen nome masculino, mentres que feminino só ocupan un
1,99%. Sétimo, a muller segue sen ter a categoría suficiente para ser personaxe ou fonte
da noticia. Oitavo, canto a cargos e profesións, os adestradores e directivos son homes.
Noveno, existen dous perfís de muller na presan deportiva, a propia do ámbito e a
invitada. Décimo e super importante, os medios de comunicación ocultan a situación real
das deportistas. Once, mantéñense vellos estereotipos pero que son aplicados á muller
convidada cunha 46% fronte ao 3% da muller deportista, e adoitan ser comentarios
referidos a os atributos femininos, expandindo así a idea de muller floreiro e muller
obxecto. Doce, as mulleres non escriben máis que os homes sobre as mulleres (Sainz de
Varanda, 2013).
En liñas xerais das conclusións expostas polo estudo realizado por Sainz de Varanda
(2013), esta autora destaca como conclusión que, a realidade mediática non reflicte a

realidade real. A autora afirma que si que é verdade que hai un déficit de información
deportiva, cando a muller é a protagonista. Ademais, a autora aclara que
Podemos dicir que, vendo o panorama da muller no deporte e os medios de
comunicación, o deporte feminino segue sendo o gran esquecido. Para Ibáñez (2001), a
prensa deportiva ignora sistematicamente á muller, imposibilita o seguimento das
competicións e torneos femininos e, por así dicilo, a súa presenza é testemuñal. Segundo
expón a autora e habemos ir comprobando, os medios mostran un modelo afastado do
deporte, lixeira de roupa, espida e como prototipo de ideal de muller, atraendo a certo
tipo de lectores. Paradoxalmente, podemos poñer como exemplo que a prensa deportiva
si que lles dá protagonismo a noticias de ceas e comidas de xogadores de fútbol, sen en
cambio non dá un seguimento continuo dun campionato europeo (Ibáñez, 2011).
Ibáñez (2011), analizando dous traballos, o orixinal realizado en tres semanas de 1994
pola propia autora e Manoli Lacosta e o segundo unha repetición do traballo 4 anos
despois, co gallo de contrastar os resultados con relación á información sobre o deporte
feminino. As conclusións das investigacións foron as seguintes: A presenza da muller
vese diminuída casa á nada, na información dada acerca das mulleres deportistas, prima o
anecdótico, a frivolidade ante o técnico. Como datos destacables, entre 1995 e 1999
produciuse unha diminución da presenza feminina, tanto en imaxes noticas etc… Isto é
debido a que, en 1995, as noticias que destacaban eran pola tenista Arantxa Sánchez
Vicario, de aí a maior porcentaxe de noticas en relación con 1999 (Ibáñez, 2011).
En canto ao seguimento informativo a autora destaca que foi practicamente nulo,
asegurando que practicamente o deporte feminino é pouco máis unha actividade
clandestina, esquecida e tratada sen respecto nin consideración algunha. Ibáñez (2011)
destaca que, do seis medios estudados, todos coinciden en hai un tratamento desigual a
fitos deportivos logrados en condicións similares por homes e mulleres, hai un trato
discriminatorio, a información das mulleres pasa a segundo plano e non hai, por parte dos
medios, un seguimento continuo. Isto fai que a autora destaque un feito importante, a
falta de referentes para as nenas, xa que isto é un feito grave na etapa da formación das
nenas, xa que en casa e no colexio os protagonistas no deporte son masculinos. Ademais
disto, cada vez é máis difícil que as nenas practiquen deporte nas escolas, hai unha

masculinización deportiva, non hai mulleres no Olimpo informativo e mesmo en
excesivos casos vincúlase o deporte feminino con cursilería.
Outro feito que destaca Ibáñez (2011) é o papel de comparsa da muller. O papel da muller
na prensa deportiva pode ser por varios factores, e un deles, é estético. Todo este tipo de
información adoita ser residual, nada equiparable co dos homes. As mulleres triunfadoras
están mundialmente desapercibidas e só adoitan facer a súa presenza como complemento,
obxecto, para anécdota. A autora tamén destaca o que falamos anteriormente en relación
coa información sen continuidade, xa que ningún acontecemento do deporte masculino,
por moi escaso que sexa, queda esquecido, pero o feminino si. Por último, e non menos
importante, hai que destacar a ausencia de mulleres nos postos de toma de decisións no
ámbito deportivo, o que fai que sexa difícil que se logre un cambio para as mulleres
(Ibáñez, 2011).

7. METODOLOXÍA

O seguinte apartado pretende dar explicación aos métodos empregados para a recolección
de información deste traballo. Trátase de cumprir os obxectivos que se expuxeron nun
principio.
De forma xeral, pretendeuse coñecer si aínda están presentes os estereotipos que viran ao
redor da muller e o deporte e que influencia teñen hoxe en día na sociedade,
concretamente nun deporte tradicionalmente considerado como masculino como é a
halterofilia. Para iso, elaboráronse dúas enquisas, unha dirixida especificamente a
mulleres que practican halterofilia nos clubs galegos e outra xeral que permitise coñecer a
opinión xeral do resto da poboación. Así mesmo, tamén se realizaron dúas entrevistas a
profesionais do deporte e practicantes federados de halterofilia. O contacto con estes
profesionais fíxose cun deles por contacto directo e o outro por WhatsApp grazas ao
primeiro entrevistado. A decisión e importancia de facer estas dúas entrevistas débese a

que ambos son graduados en ciencias da actividade física e do deporte, teñen diferentes
idades e trátase dun home e unha muller, ademais ambos compiten no mesmo equipo de
halterofilia en Coruña e traballan para a mesma empresa. A relevancia que ten as súas
opinións, a pesar de traballar na mesma empresa e adestrar no mesmo equipo, é que se
buscaba saber si compartían opinións ou, pola contra, diferían nelas. Por último e para
completar a análise, analizáronse catro vídeos de campionatos de halterofilia para
analizar a violencia simbólica nos medios de comunicación (ver páxina 51).
Para levar a cabo a investigación escolleuse unha metodoloxía mixta. HernándezSampieri (2018) define a investigación mixta como un enfoque un tanto novo que
pretende combinar os métodos cuantitativo e cualitativo. Para este autor, esta técnica non
pretende substituír á investigación cualitativa, senón utilizar as fortalezas de ambos os
tipos de investigación, para combinalas, tratando de minimizar as súas posibles
debilidades.
Tamén é necesario destacar catro investigacións previas atopadas no repositorio
institucional da Universidade da Coruña sobre estereotipos e as mulleres no deporte,
entre elas destacamos:
Navarro-Patón et ao (2020). Estudo descritivo sobre estereotipos de xénero asociados á
actividade física, deporte e educación física en escolares galegos de educación primaria
e secundaria.; González (2014) As mulleres non fan deporte porque non queren? Os
homes practican o deporte que queren? O xénero como variable de análise da práctica
deportiva das mulleres e dos homes; Pérez, J. M., & Coello, A. P. (2012). Estudo de
revisión sobre estereotipos de xénero, adolescencia e a práctica físico-deportiva. Unha
análise bibliográfica e bibliométrico; e por último Fernández Villarino, M. D. L. Á., &
López-Villar, C. (2012). “A participación das mulleres no deporte: unha análise desde a
perspectiva de xénero.
A pesar da gran achega destas investigacións, aínda son poucos os traballos de xénero nos
que se investiga á muller deportista e si parámonos a buscar algunha investigación previa
sobre halterofilia, poñendo no buscador de Google, Google académico e Dialnet, as
palabras “xénero” “halterofilia e muller” “muller e levantamento de pesas” “halterofilia e
xénero” só atopamos a seguinte achega: Balanta (2012). Achegues da muller na

transformación dos estereotipos socio-culturais do deporte colombiano. Por tanto, os
documentos atopados son case inexistentes, o que lle dá unha maior importancia social a
este traballo académico.
Navarro-Patón, R., Arufe Giráldez, V., & Martínez-Breijo, J. (2020). Estudo descritivo
sobre estereotipos de xénero asociados á actividade física, deporte e educación física en
escolares galegos de educación primaria e secundaria. Journal of Sport and Health
Research, 12(2), 260-269.

7.1; SOPORTES SELECCIONADOS:
7.1.1; Cuestionarios (ver anexo):
A finalidade de ambos os cuestionarios era coñecer a opinión sobre a muller no deporte,
para iso, realizáronse unhas preguntas basee en ambos os cuestionarios para proceder
posteriormente á súa comparación e análise de resultados. As dúas enquisas teñen
preguntas diferentes, pero ambas as enquisas teñen varios bloques en común:
•

Preguntas sociodemográficas

•

Preguntas xerais sobre deporte e a percepción de deportes que implique
levantar peso.

•

Bloque 1: Logros e recoñecementos

•

Bloque 2: Educación e deporte

•

Bloque 3: Percepción do corpo

•

Bloque 4: Medios de comunicación e deporte feminino

Para poder realizar ambas enquisas, estableceuse unha idade mínima de 15 anos e
non antes ou maiores de idade xa que existe unha importancia nas respostas que se
poderían obter coa enquisa de halterofilia en mulleres menores de dezaoito anos, xa
que desde o oito anos empezan a practicar halterofilia nos clubs. Ademais, tanto
sexan perfís de mulleres de halterofilia como da enquisa xeral, a maioría contan coa
influencia directa dos seus familiares por vivir baixo o mesmo núcleo familiar e
ademais pertencen ás nuevo xeracións de redes sociais e aínda se atopan no período

educativo. Tamén se considerou que os menores de 15 anos non terían redes sociais
ou medios propios para cubrir a enquisa.
Diferenzas entre os cuestionarios:
Cuestionario para mulleres practicantes de halterofilia: Este cuestionario está
máis enfocado na práctica de deporte. Preténdese coñecer a opinión e vivencias das
atletas con relación á súa contorna social, deportivo, logros, estereotipos, a
percepción do corpo e como ven á muller halterófila actualmente. Por iso, moitas
preguntas están relacionadas coa percepción do deporte antes de coñecelo, a
percepción e o apoio da familia, como é o proceso e como viven as competicións, si
senten valoradas, logros e premios en comparación aos seus compañeiros e outras
preguntas deste estilo.
Mostra: Estimando un tres ou catro acodes por club que se dispuxesen a realizar o
cuestionario e sendo aínda menor o número de mulleres federadas en halterofilia nos
clubs galegos, obtívose unha mostra de 32 enquisadas. Os clubs pertencentes á
federación galega de halterofilia que participaron foron: CH Sulyos, CH Coruña, CH
Pavillón, CH Rías Baixas, CH Vigo, CH Noia e CH Norte. Esta enquisa era só para
mulleres.
Cuestionario de xénero e deporte para a sociedade en xeral: Pretendíase coñecer a
opinión tanto de persoas deportistas como non deportistas sobre a muller no deporte,
estereotipos, leguaje, percepción do corpo, deportes que implique levantar peso… e
tamén o seu punto de vista externo cara á halterofilia e a práctica deste deporte por
mulleres. Para a difusión desta enquisa empregáronse tres métodos, o primeiro a
través de WhatsApp, o segundo por medio dun anuncio na páxina dun box de crossfit
e o terceiro por medio de 105 panfletos con código QR colocados en diferentes
lugares estratéxicos da cidade da Coruña como paradas de bus, cafeterías, taboleiros
de anuncios e bibliotecas de cinco facultades da UDC, parques e lugares exteriores de
descaso. Por medio de WhatsApp alcanzou a súa difusión máis aló da comunidade
autónoma de Galicia. Por medios do Box de crossfit tentouse chegar a xente
deportista e a través dos panfletos a un público máis variado tanto de idade como de
actividade física. Obtívose unha mostra de 227 enquisados.

7.1.2; Entrevistas a profesionais do deporte (ver anexo):
Unha vez coñecida a opinión da sociedade en xeral e das mulleres practicantes de
halterofilia, era necesario coñecer a opinión da man de profesionais do deporte. Neste
caso, fixéronse dúas entrevistas, unha a un home e outra a unha muller, ambos os
graduados en CAFYD, adestradores persoais en ATP adestramento persoal e
federados nun club de halterofilia galego: Sulyos.
A nivel xeral, a entrevista englobaba o catro bloques temáticos que vimos nas
enquisas e a maiores fíxoselles preguntas en relación aos seus inicios no deporte, a
súa carreira e materias, o papel da muller como profesional do deporte, os
estereotipos, vivencias como adestradores persoais ao redor de preguntas dos
diferentes bloques, a educación do deporte e o panorama da muller desde os seus
inicios no deporte ata a actualidade.
7.1.2.3; Análise de campionatos de halterofilia
Por último, era necesario analizar o papel da atleta de halterofilia nos medios de
comunicación e observar si producíase algún tipo de violencia simbólica, estereotipos
ou outro tipo de condutas en relación coa muller neste deporte e o seu retrasmisión
nos medios. Para iso, analizáronse os seguintes campionatos de halterofilia en
diferentes datas e niveis nos que se analizaba a linguaxe oral e visual. A diferenza de
datas é para facer unha comparativa e comprobar si produciuse un cambio ou
evolución no anteriormente mencionado. Todos superiores a unha hora de
retrasmisión: (Ver ligazóns en anexos)
•

Campionato de halterofilia europeo feminino 2012 categoría 75kg.

•

Campionato de halterofilia europeo masculino 2012 categoría +105 kg.

•

Campionato de halterofilia europeo feminino 2012 categoría 48kg.

•

Campionato mundial de halterofilia 2019 final feminino categoría 45 kg.

Posibles rumbos:
A seguinte metodoloxía pode estar nesgada por certos factores a destacar. Na enquisa
xeral tratouse de chegar a todas as idades maiores de 15 anos, pero poida que polo feito

de que a súa maior difusión fixésese por WhatsApp e tratásese de chegar a todas as
idades, tendo así unha enquisa contestada desde persoas de 15 anos ata 76, predominan os
mozos entre 22 e 29 anos. Ademais, dada a extensión do cuestionario, poida que moitas
preguntas sexan contestadas con rapidez. Outra cuestión máis a engadir pode ser a
sinceridade coa que se contestou os cuestionarios ou sen os enquisados son conscientes e
perciben algunhas das cuestións abordadas no cuestionarios. En canto ao cuestionario de
halterofilia, tratouse de chegar a todos os clubs da federación galega, pero a pesar da
insistencia, algúns Clubs non se mostraron colaborativos, un exemplo diso é a inexistente
representación do único club en toda a provincia de Lugo. Ademais, a mostra das
mulleres halterófilas en máis pequena dada o menor número de mulleres federadas, o cal
pode supor un rumbo que si, ao contrario, a mostra fose superior.

8. ANÁLISE DE RESULTADOS

Os datos resultantes serán expostos en función da orde de realización da investigación,
comezando primeiramente polos datos obtidos da enquisa xeral e a enquisa a mulleres
practicantes de halterofilia nos clubs galegos. A continuación analizaranse as achegas
recollidas da análise das entrevistas a profesionais do deporte e, por último, farase unha
análise dos resultados obtidos dos vídeos de campionatos de halterofilia analizados.

8.1; RESULTADOS CUESTINARIO XENERAL
Para esta enquisa recolleuse unha mostra de 227 persoas das cales o 55,5% eran mulleres
(126 mulleres), os 44,1% homes (100 homes) e o 0,4% outro (1 persoa). Hai que aclarar
que maioría da sociedade non entende a diferenza entre deporte e exercicio físico, a
diferenza destes é que o deporte ten regras e o exercicio físico non. Entre estes resultados,
o 63,4% afirmaba practicar un deporte, dos cales 73 eran mulleres e 71 homes. O 26,9%
practicárao e o 9,7% non practica. Entre as 73 mulleres que afirmaban practicar un
deporte e facendo unha análise das súas respostas, considérase que só 48 practican
deporte, das cales 22 crossfit, 2 halterofilia e 4 crossfit e halterofilia. As outras 26

mulleres practicaban fútbol, baloncesto, tenis, pádel, surf, ciclismo, kárate e judo. En
total entre homes e mulleres que aseguraban practicar deporte, o 67,3% aseguraba levar
máis de 24 meses practicándoo, o 13,7% entre 12 e 24 meses, o 10,7% menos de 6 meses
e o 8,3% entre 6 e 12 meses.

gráfico 1

FoFonte: Elaboración propia

gráfico 2

Fonte: Elaboración propia

Nos gráficos 1 e 2 podemos destacar que os enquisados que adoitan iniciarse por
iniciativa propia, seguido de amigos e familiares, Canto á práctica, adoitan realizala o
52% con amigos, o 50,5% só e o 27,2% con amigas.
Con relación á linguaxe na contorna social e deportiva, obtivéronse as seguintes respostas
á pregunta P.7 sobre escoitaches ou dixeches algunha frase do estilo de bótalle "ovos"
"miúda nenaza" na túa contorna social ou deportiva? Poderíase destacar que o 41,7%
afirma que non, o 37,5% afirma que as adoita escoitar a miúdo e o 11,8% que as escoita e
dias.

gráfico 3

Fonte: Elaboración propia

Os resultados do gráfico 3 reflicten que o 76,2% non notaron nin percibiron ningún trato
á hora de referir a mulleres a diferenza que aos homes. O 13,4% afirma que si e o 10,4%
talvez. Entre os que afirman que si, as afirmacións que máis se repiten son que ás
mulleres dáselle un trato máis atento e que se dirixen a elas con máis tacto, e situacións
de indiferenza, referirse a elas como que non saben achega do deporte e mesmo soltar
comentarios machistas en certos deportes por exemplo en fútbol.

gráfico 4

Fonte: Elaboración propia

No seguinte gráfico pódese ver como o 30,4% do total de enquisados responderon que
practican algún deporte ou actividade que implique levantar pesos, o 36,1% expuxéronllo
e o outro 33,5% dixo que non. Con respecto aos que dixeron que non, destacaríase por
medo a lesionarse ou porque teñen algunha lesión ou problema, non queren ter un corpo
musculado ou mesmamente dálles preguiza ou non lles interesa.
En relación coa pregunta P.10 Actualmente, o nivel de integración e práctica de deportes
por parte das mulleres aínda é inferior con respecto aos homes. A que crees que se debe?
Poderíase destacar que o 68,9% creen que é pola existencia de estereotipos e valores en
torno ao xénero. O 30,2% ao apoio recibido na súa contorna social. O 24,4% a que as
mulleres teñen máis dificultades para integrarse no ámbito deportivo. O 16,9%
responderon que non teñen o mesmo interese que os homes polo deporte. O 3,6% que o
deporte é xeralmente de homes e o 1,3% que non teñen a mesma capacidade que os
homes.
Con respecto ao resto de opinións poderíase destacar:
•

“As mulleres tenden a priorizar as necesidades dos seus fillos/traballos/fogares
ante as súas”;

•

“Hai un gran abandono das mozas, e non tanto dos mozos. Probablemente
asociado a que os mozos están na idade na que buscan unha ganancia muscular,
e as mozas están máis preocupadas do control do peso, polo que priorizan o
control da inxesta calórica, ou como moitas disciplinas cardiovasculares
coreográficas, na súa maioría porque non se asesoran con profesionais”;

•

“A motivación desde pequenos que reciben nenos e nenas non é a mesma, e
segundo imos crecendo ás nenas esíxeselles máis ter comportamentos
'femininos'”;

•

“As mulleres teñen máis responsabilidades familiares”

•

“Agresividade

competitiva,factor

hormonal,embarazo,fillos,poucas

parellas

coñezo na q implicación 50/ criaza e axustes de entrenos sexa equitativa. Ou q
vexo é q a muller acábase implicando mais”
•

“O medo nalgúns casos á sobremusculuación”

Os resultados da pregunta P.11 Que opinas sobre a práctica de halterofilia por mulleres?
(pódese marcar varias opcións) foron bastante claros. Un 73,8% opina que as mulleres
teñen as mesmas capacidades e dereitos que os homes a exercer calquera deporte e un
72% opina que lle parece xenial e que debería haber unha maior representación feminina,
sobre todo en deportes considerados masculinos.

gráfico 5

Fonte: Elaboración propia

No gráfico nº5 pódese ver claramente que o 85,5% dos enquisados en total opinan que ás
mulleres non reciben o mesmo mérito e recoñecemento que os homes no ámbito
deportivo. Dese 85,5% destacaríanse as seguintes opinións:
•

“Hai moi boas deportistas que coñecemos porque os medios de comunicación
móstrannolo sen diferenza”

•

“Sempre se primou e valorado o deporte masculino, tanto nos medios de
comunicación como a nivel social.”

•

“Todos/as coñecemos moitos nomes de deportistas masculinos de calquera
deporte. Pero igual coñecemos 3 ou 4 femininos de todos os deportes e isto é,
pola crenza de que os deportes practicados por mulleres non venden igual e a
consecuencia, non interesa falar sobre as mulleres.”

•

“Porque vivimos nunha sociedade heteropatriarcal, onde as mulleres e outros
colectivos seguen sendo levados a un segundo plano.”

•

“Non vende tanto, reporta menos, desde o punto de vista económico.”

gráfico 6

Fonte: Elaboración propia

No gráfico nº6 o 80,2% cre que se lles dá máis importancia aos logros alcanzados polos
homes.
No bloque de educación e deporte, un 99,1% afirman recibir clases de educación física.
En resposta ás afirmacións da pregunta P.15 Canto ás clases de E.F: Consideras que o
teu profesor/a de E.F... poderíase dicir que en xeral todos responderon que había un
ensino igualitario entre nenos e nenas, e poderíase destacar 3 respostas.
1. Á afirmación Tentaba que a participación fose igualitaria. 157 están de acordo,

48 non e 15 ns/nc.
2. Cría que os mozos e mozas partían dun nivel de capacidade distinto segundo as

diferentes actividades. 143 si, 52 non, 23 ns/nc
3. Esixía máis aos mozos que ás mozas. 127 si, 74 non, 18 ns/nc

Con relación ao bloque de percepción do corpo. Á pregunta P.16 Ao teu criterio persoal,
Cal é o teu ideal físico ou de beleza física? gustaríache alcanzar un obxectivo físico?
Cal? E á pregunta P.17 Cal crees que é o ideal físico feminino ou canon de beleza ideal,
que teñen a sociedade actualmente? Poderíase dicir que a nivel xeral á xente gustaríalle
estar saudable e a poder ser maioritariamente delgado, nalgúns casos “tonificado”. Pero é
verdade que hai outra gran cantidade de respostas que consideran que todos os corpos son
válidos e só queren saúde. En canto ao físico feminino e canon de beleza ideal sobresaen
respostas como delgadez extrema, corpo con algunhas curvas e con moito peito.

gráfico 7

Fonte: Elaboración propia

gráfico 8

Fonte: Elaboración propia
gráfico 9

Fonte: Elaboración propia

Como podemos observar nestes gráficos, o ideal do corpo feminino está influenciado
polas redes sociais e os medios de comunicación. O que reafirma o estudado por
Martínez-Oña e Muñoz-Muñoz, (2015), que sosteñen que a sociedade na que vivimos

caracterízase por ser visual e que a través da visualización e percepción de imaxes a
través dos medios de comunicación acabámolas considerando reais porque están no noso
imaxinario.
A sociedade aínda ve negativo os corpos musculados das mulleres. O 74,2% afirma ver
ou escoitar algún comentario ofensivo polo físico musculado en mulleres deportistas. Isto
confirma o analizado por Uribe bravo et ao. (2008), xa que consideran que a sociedade
convive con estes estereotipos de xénero os cales están tan interiorizados que perduran no
tempo.

gráfico 10

Fonte: Elaboración propia

Dos 227 enquisados, as puntuacións máis altas foron un 17,6% valorando un 5 e un
17,6% valorando un 3.
gráfico 11

Fonte: Elaboración propia

Analizando as opinións do gráfico 11, na p.22.1 os que responderon que si na p.22,
destacaron diversos deportes e medios de comunicación, nos que máis destaca o fútbol e
como medio a televisión, prensa e redes sociais.
Na pregunta P.23 Que deporte ou deportes consideras que son os máis destacados nos
medios? (especificar, si é o caso, de si é feminino ou masculino) predomina a resposta de
fútbol masculino por encima das demais.

gráfico 12

Fonte: Elaboración propia

De novo, no gráfico 12 por maioría, o 74% dos enquisados opinan que os medios
informativos céntranse máis noutros aspectos da muller deportiva que do propio deporte e
o seguimento de leste.

gráfico 13

Fonte: Elaboración propia

Con respecto á opinión xeral sobre a halterofilia, predominan valoracións baixas con
relación ao nivel de importancia e retrasmisión deste deporte nos medios de
comunicación. Máis concretamente en relación coa muller en halterofilia, na pregunta
P.25.1 En relación á pregunta anterior, Como crees que é a representación feminina de
halterofilia nos medios? O 45,4% considera que practicamente inexistente, o 27,3%
pouca, pero cada vez máis, o 10,6% ningunha, o 6,2% igual que a dos homes e o 5,7%
máis que a representación feminina. Canto á pregunta 25.2 Lembras en que medio de
comunicación hai máis noticas de halterofilia e concretamente de mulleres practicantes

desta disciplina? Destacaríase redes sociais cun 54,2%, 30,3% televisión, 26,4% prensa
dixital, 13,9% prensa en papel e o 5% en radio.
gráfico 14

Fonte: Elaboración propia

Este último gráfico deixa claro que o 90,3% opina que a trasmisión de estereotipos e
valores son os que dificultan a igualdade entre sexos. O 6,2% opina que non e o 3,5%
ns/nc.

8.2; RESULTADOS CUESTIONARIO PARA MUJERES HALTERÓFILAS
A mostra obtida neste cuestionario foi de 32 enquisadas de entre 15 e 49 anos. Como
podemos ver a continuación, temos unha mostra con idades bastante repartidas
destacando a presenza de mulleres de 28 e 29 anos. Tamén podemos ver como hai máis
cada vez hai máis xente en idades temperás, o cal nos indica que cada vez hai máis
presenza feminina.

gráfico 15

Fonte: Elaboración propia

No que se refire á vez que levan practicando halterofilia, sobresae cun 71,9% máis de 24
meses. O resto das respostas están igualmente repartidas cun 9,4%.

gráfico 16

Fonte: Elaboración propia

Como podemos apreciar no seguinte gráfico 16, o 59,4% iniciou a halterofilia a través
doutro deporte e chama a atención que ningunha o fixo a través dun amigo/a.

gráfico 17

Fonte: Elaboración propia

A maioría das enquisadas non se expuxo practicar este deporte antes de iniciarse nel. En
resposta á pregunta P.5Que percepción, opinión tiñas sobre este deporte antes de
coñecelo mellor ou practicalo? Destacamos as seguintes opinións:
•

“Que era moi lesivo e duro”

•

“Que era para homes”

•

“Dábame medo porque pensaba que era de homes”

•

“Cría que era para persoas máis fortes e que buscaban aumentar a súa
musculatura”

•

“Que non era o suficientemente forte para practicalo.”

Na seguinte pregunta, P.6 Nunha escala do 1 ao 5, sendo 1 completamente en desacordo
e 5 completamente de acordo. Como che situarías ante as seguintes afirmacións?
Poderíase destacar que a maioría das mulleres enquisadas han recibido o apoio da súa
contorna social e familiar, están de acordo e moi de acordo en que a xente considera a
halterofilia como un deporte feminino. Canto á afirmación de “Ás veces penso que a
xente non me toma en serio cando lle digo que practico halterofilia” prodúcese un empate
entre 16 persoas que están totalmente desacordo e en desacordo e 16 persoas que están de
acordo, moi e completamente de acordo. Ademais, a maioría creen que a xente non valora
a súa capacidade ata que as ve competindo e que ademais a xente considera que é un
deporte bruto onde non ten cabida a figura feminina e ademais dáselles máis mérito aos
homes. Por último, datos nos que o grao de acordo foi máximo: 28 mulleres responderon
que non se expuxeron deixar este deporte pola súa contorna social, 24 mulleres non creen
que existan deportes para homes e para mulleres, 20 mulleres están moi de acordo en que
se promocionase máis a halterofilia entre as mulleres e 18 mulleres están moi de acordo
en que a sociedade desvaloriza a halterofilia en comparación con outros deportes. Tamén
é necesario resaltar que 16 mulleres están completamente de acordo en que o apoio das
súas compañeiras motivounas a seguir no deporte.

gráfico 18

Fonte: Elaboración propia

A percepción da familia e a contorna ha cambiada en gran parte segundo as enquisas, e o
outro 15,6% opina que non.
A competición é un momento importante para unha competidora, na pregunta P.8 Á hora
de participar nunha competición, Como desenvolves a túa actividade cando hai
competición? vas soa ou che acompaña alguén? quen? anímache alguén? Relata o
proceso tendo en conta os apoios e acompañamentos durante a competición (familia,
amigos, adestradores, etc...) obtivéronse diferentes opinións, pero a destacar, as
competidoras senten apoiadas e animadas pola súa familia, adestrador, o club e a súa
parella. En moitos casos a familia tiña medo dunha posible lesión da atleta e
considerábano bruto, pero a súa percepción co paso do tempo ha cambiado. Tamén é
necesario destacar opinións como:
•

“Polo xeral acompáñame a miña parella, que é neste caso o meu adestrador. O
que eu percibo en xeral, é que xa sexa toma de marcas ou competición máis
importante, a competición de mulleres pasa bastante desapercibida. Refírome a
que cando compiten os homes, anímanse entre eles moitísimo, en cada
levantamento, xérase unha expectación desde o primeiro mozo que salgue ata o
último. Cando competimos as mulleres, animámonos entre nós, o noso equipo e

as persoas que che haxan ir a ver, pero non xeramos tanta expectación, nin os
mozos póñense como seareiros de fútbol a animar”
•

“Vou acompañada sempre do meu club, pero sinto moitísimo o apoio dos meus co
paso do tempo practicándoo, como que van abrindo os ollos, ven o feliz que me
fai e que non me pasa nada.”

gráfico 19

Fonte: Elaboración propia

No seguinte gráfico podemos ver como o 68,8% sente recoñecida e valorada. Doutra
banda, na pregunta P.11Que opinas acerca das opinións da túa xente próxima e da
público/sociedade en xeral achega do esforzo que supón o deporte? (en particular e na
halterofilia) destácanse algunhas respostas:
•

“Hai moito descoñecemento en xeral. Pero a xente da miña contorna que me
segue de preto valora moito o que fago”

•

“Aínda que cada vez hai máis aceptación cara a mulleres deportistas (non atletas
de elite, senón mulleres próximas) segue existindo un gran estigma social.
Persoalmente non sentín demasiado apoio pola miña contorna máis próxima e si
que recibín comentarios da miña familia e ex -parella facendo referencia a que o
aspecto dunha muller forte é masculino ou de homosexuais.” Aquí confírmase o

previamente explicado por Rodríguez et ao (2005) onde expón que as mulleres
tachadas de deficientes, desviadas si querían practicar deporte. Neste caso, vemos
que aínda perdura asociacionismos relacionados coa muller e o deporte, neste
caso en deportes considerados masculinos pola sociedade.
•

“Creo que a xente non entende a dedicación a un deporte que non sexa dos
comunmente recoñecidos, tampouco que a pesar da idade (e que non poidas
gañar unha súper-medalla) pódese competir nun club. Creo que a xente adoita
ver o deporte como algo accesorio. E si falamos de halterofilia, no caso de
mulleres, a cousa está moi estigmatizada (vasche a facer dano, vasche a poñer
como un mozo, iso non vaiche a dar para comer, como pode ser que unha muller
levante peso ou que levante máis que un home, si estas delgada estráñanse de que
levantes moito... ... etc. típicas frases). E dáme moita pena porque o deporte é
unha das mellores vías para combater, ademais de enfermidades físicas as
mentais.”

•

“Bo, non sempre o entenden, aínda que o valoran. No meu caso persoal empecei
tarde e combino o meu papel de nai e traballo co deporte ás veces non entenden
por que sigo facéndoo xa que non teño moito tempo”.
gráfico 20

Fonte: Elaboración propia

gráfico 21

Fonte: Elaboración propia

Nos gráficos 20 e 21, o 46,9% opina que si que se lles premia máis os logros aos homes e
o 78,1% cre que se premia máis levantar un peso que o esforzo propio da persoa. No que
se refire ao adestramento, na pregunta 14, un 93,8% aseguran que perciben un trato
igualitario con respecto aos seus compañeiros homes e só o 18,8% opina que se lle
premia máis os logros ao home.

gráfico 22

Fonte: Elaboración propia

O 50% opina que nas competicións non se espera máis dos homes para alcanzar premios.
En canto á linguaxe, na pregunta P.13 Escoitaches algunha frase do estilo de bótalle
"ovos", "miúda nenaza" na túa contorna deportiva? O 53,1% afirma que non, o 18,8%
adóitaas escoitar, o 6,3% recoñece escoitalas e dicilas e o resto das enquisas adoitan
escoitalas e tómanas como algo positivo, como unha forma de motivar e animar. O 65,5%
era consciente de que estas frases teñen unha connotación negativa cara ao feminino e
positivo cara ao masculino.
No que respecta ao bloque de educación, todas recibiron e.f. na escola, e no bloque xeral
de preguntas achega os comportamentos do profesor/a de educación física, poderíase
dicir que hai un trato igualitario, pero que aos mozos esixíaselles un pouco máis.
Nas preguntas 17 e 18 sobre o ideal propio de beleza física feminina e o canon de beleza
feminina do resto da sociedade, maioritariamente as mulleres afirman que o seu
obxectivo é estar forte e sa e o canon de beleza actual é de muller delgada, algún corpo
con curvas e peitos grandes. Ademais 31 mulleres consideraron que o ideal de ideal "" de
corpo feminino está influenciado polos medios de comunicación e as redes sociais e só 1
muller opinaba que non.
gráfico 23

Fonte: Elaboración propia

Entre as diferentes respostas das enquisadas, destacamos:
•

"Non te vaias a poñer moi grande" "Non te estarás pasando?" "A min non me
gustan as túas costas, pero si a ti si..." "A ver si vasche a poñer como estas que
parecen homes" Tamén escoitei comentarios bos "Tes un cuerpazo, tamén cho
curras moito" "A verdade que sacaches un corpo moi bonito"

•

"Non practiques ese deporte porque te vas a poñer con corpo de home", "mira
que pernas che saíron" "Estás anchísima", "Deixa ese deporte, non ves que non
tes peito por culpa da Halterofilia"

•

“Vaiche a quedar corpo de mozo, unha muller musculada non é guapa ou
atractiva, tes máis brazos que eu...”

Aquí destacamos o analizado por Bravo e Moreno (2007), que sosteñen que o xénero é un
sistema cultural que prové de referentes culturais e que son recoñecidos e asumidos polas
persoas. Por iso, como podemos ver, este tipo de comentarios aparecen cando se sobresae
da normativa pautada para o xénero feminino e entendida e interiorizada pola sociedade.

gráfico 24

Fonte: Elaboración propia

gráfico 25

Fonte: Elaboración propia

gráfico 26

Fonte: Elaboración propia

Do mesmo xeito que no cuestionario anterior analizado, a maioría das enquisadas creen
que a sociedade ten unha visión negativa cara ás mulleres musculadas. Con relación ao
gráfico 26, as enquisadas que dixeron que si afirmaron que lles parece indignante,
vergoñoso e que debería estar penalizado, así como que se debería valorar á muller
deportista polos seus logros e non polo seu aspecto físico.

gráfico 27

Fonte: Elaboración propia

Como podemos observar, hai unhas opinións bastantes repartidas, pero poderíase dicir
que a valoración oscila entre un 3 e un 7.
Canto á pregunta P.24 Viches ou escoitaches no último mes algunha noticia sexista e
discriminatoria cara á muller deportista? O 64,5% dixo que non e o 35,5% si,
destacando no seguinte gráfico o tipo de deporte e medio de comunicación.

gráfico 28

Fonte: Elaboración propia

gráfico 29

Fonte: Elaboración propia

No gráfico 29 podemos ver como as enquisadas valoraron o nivel de importancia e
retrasmisión de halterofilia nos medios moi baixo. Tamén habería que destacar o seguinte
gráfico.

gráfico 30

Fonte: Elaboración propia

gráfico 31

Fonte: Elaboración propia

No gráfico 30, un 38,7% das enquisadas opinan que é practicamente inexistente e un
32,3% opina que a representación é pouca, pero vai en aumento. En canto ao gráfico 31
podemos ver como as redes sociais son as principais trasmisoras de noticas sobre
halterofilia e das súas mulleres practicantes. E na pregunta 26, entre os deportes máis
destacados predomina o fútbol masculino.
gráfico 32

Fonte: Elaboración propia

gráfico 33

Fonte: Elaboración propia

Por último, é estes dous últimos gráficos, o 77,7% considera que os medios informativos
destacan outros aspectos secundarios da muller deportista antes que os seus logros e os
seguimentos destes. Por último e unha vez máis, o 87,1% cre que a trasmisión de
estereotipos e valores relacionados coa muller e o deporte dificultan a igualdade.

8.3; RESULTADOS OBTIDOS DAS ENTREVITAS A PROFESIONAIS
A continuación, presentaranse os resultados obtidos nas entrevistas realizadas aos dous
profesionais do deporte. Os resultados presentaranse en función do bloque temático
correspondente:

LOGROS E RECOÑECEMENTOS
Con este bloque buscábase indagar na percepción que teñen os entrevistados co
recoñecemento dos logros das mulleres deportistas, así como o apoio da súa contorna
social. Entre os resultados obtidos, destacamos:

O entrevistado nº1, afirma que si que se lles adoita dar un trato menos delicado aos
homes que ás mulleres, moitas veces como motivación. Ademais, cre que ás mulleres non
se lles dá un trato tan esixente porque non teñen a capacidade física de rendemento igual
que un home. A entrevistada nº2, pola súa banda, cre que aos homes trátaselles dunha
forma máis agresiva adestrando que ás mulleres.
A linguaxe tamén constitúe nun factor crave na transmisión de estereotipos. En canto ao
emprego de frases como “bótalle ovos” e outras do estilo, o entrevistado nº1 recoñece
escoitalas a miúdo e mesmo dicilas, pero sabe que as temos tan interiorizadas que non lle
dás o sentido real que ten, senón como algo positivo.
Por outra banda, considerouse importante falar sobre a masculinización ou feminización
de certos deportes, así como a tendencia dos pais por matricular aos seus fillos e fillas en
certos deportes que consideran “máis adecuados”. O entrevistado nº1 cre que os nenos e
nenas reciben apoio para realizar un deporte sempre que sexa un deporte de acordo ao seu
xénero, o cal lle parece unha completa bobada.
“Si, eu creo… pois iso, o que che dixen. Eu creo que o apoio que se lles dá ás
mozas é, para realizar un deporte feminino. E o apoio que se lles dá a un mozo,
para realizar un deporte masculino. No momento no que un mozo, quere realizar
un deporte tradicionalmente de mozas, a familia… eh… ou digamos que ten unha
mente moi aberta que é o que se adoita dicir agora, ou… probablemente non o
apoien. Do mesmo xeito que un mozo si quere facer ximnasia rítmica, que é un
deporte que o adoitan realizar as mozas, moi raro, que por exemplo, unha cabeza
de familia, un pai de familia que se adoita dicir, pois o apoie, non? a non ser que
teña unha mente por así dicilo liberal. Que tradicionalmente non se apoiaría na
maioría das familias, pero, bo, isto é… é a miña opinión… (Entrevistado nº1,
entrevista persoal, 7/06/2021)
A entrevistada nº2 cre que isto cada día está cambiado, pero aínda queda moito por facer.
Ademais, engade:

“Si que hai esa crenza de que hai deportes que non son aptos para mulleres, non? ou
polo menos que non queda bonito practicalos. (Entrevistada nº2, entrevista persoal,
9/06/2021)
“Na miña familia somos todos do (*****), o fútbol é unha relixión, e ao meu pai
nunca lle importou que xogase ao fútbol, estaba encantadísimo, eu cando lle
dixen “teño aquí futbol sala á beira de casa, voume a meter” o encantado da
vida, pero con todo cando me pasei a halterofilia, xa empezou “ollo cos pesos,
porque vas levantar moito, a ver si vasche a lesionar…” e o máis curioso é que o
tres lesiones máis importantes que hei tiven, foron todas en fútbol…”
(explicación das lesións e continua con…) “faime graza que o vexa desa forma,
que relacione a halterofilia cos quilos e que me vou a lesionar, cando o peor me
pasou no fútbol” (Entrevistada nº2, entrevista persoal, 9/06/2021)
Hai que engadir, que, a pesar de que a entrevistada nº2 é unha profesional do deporte, a
familia, neste caso o seu pai, tenta influír na vida deportiva e a exaltación desta da
profesional, sen pararse a pensar que ela ten máis coñecemento que el neste ámbito. Un
exemplo diso:
“Díxome que cambie a foto de WhatsApp (foto na que aparece cunha barra
facendo unha sentadilla con varios discos), dime “cambia a foto de WhatsApp
que son moitos quilos eses que estás a levantar” “díxomo un millón de veces”
(Entrevistada nº2, entrevista persoal, 9/06/2021)
En canto ao apoio e recoñecemento en xeral, o entrevistado nº1 afirma que sempre se
sentiu apoiado, sobre todo pola súa nai en todos os deportes implicados e que nunca
sentiu pouco valorado, pola contra, a entrevistada nº2 afirmaba que non sentía valorada
nin comprendida polo seu círculo de amigos.
En relación con isto último, preguntóuselle á entrevistada nº2 si cría que, no caso de ser
un home, os seus amigos recriminaríanlle os mesmo, a resposta da entrevistada nº2 foi:
“Non, porque está dentro do normal, é o que esperan de ti” (Entrevistada nº2, entrevista
persoal, 9/06/2021)

EDUCACIÓN E DEPORTE
Canto á educación e o deporte, fíxoselles varias preguntas en relación coa súa carreira
profesional e estas foron as súas respostas:
Ambos os entrevistados seguen crendo que CAFYD é unha carreira masculinizada pero
que cada vez hai máis presenza feminina. No que respecta ao trato profesor-alumnas e
compañeiros-compañeiras, o entrevistado nº1 aseguraba que si que notara condutas
machistas por parte dos profesores cara ás alumnas, nin por parte dos compañeiros coas
mozas da carreira. Por parte da entrevistada, afirma que non percibiu ningún tipo de trato
diferente por parte dos profesores e compañeiros (a entrevistada nº2 se graduó antes que
o entrevistado nº1na mesma facultade de CAFYD na Coruña).
Canto a contidos da carreira, o entrevistado nº1 afirma que tiñan profesoras implicadas en
temas de xénero e mesmo tiñan unha materia específica de muller e deporte. Pola súa
banda, a entrevistada nº2, á pregunta de si había tido algunha clase de xénero ou algún ou
profesor ou profesora implicados, opina que o tentaron, pero sen éxito. Ademais, fai
referencia ao currículo estudantil e á adaptación das mulleres a este e ao mesmo tipo non
lembra recibir formación ou información na carreira con respecto á igualdade de xénero.
“Todas as referencias eran masculinas”, “Os artigos 100% sobre mozos, investigacións
igual, incluso os libros de texto e todos os descubrimentos eran de homes “(Entrevistada
nº2, entrevista persoal, 9/06/2021). Isto confirma o Adichie (2015), quen manifesta que as
desigualdades se dedican a menosprezar á muller, deixándoa en segundo plano e
relacionándoa coa feminidade.
Con respecto á E.F, o entrevistado nº1, ademais de ter experiencia neste campo, opina que
o ensino deportivo está moi mal e que non se ensina da forma correcta. “Só é unha
materia á que van pasar o intre”. Ademais, espera que as nuevo xeracións da carreira a
situación cambie. A entrevistada nº2 cre que o modo de educar na educación física é un
lastre pero que seguramente moitas cousas non se poderían facer polo esquema de ensino
establecido.

PERCEPCIÓN DO CORPO
A percepción de corpo feminino ou masculino tamén afecta dun modo positivo ou
negativo nos adestradores. O entrevistado nº1 afirma que moitas veces se lles xulga polo
seu físico cando van adestrar a alguén, xa que estar forte é un punto a favor que, si ten un
físico normal, o que tamén condiciona ás adestradoras. A entrevistada nº2 completa esta
afirmación con que moitas veces por ser muller creen que non teñen os mesmos
coñecementos sobre deporte e o alumno/as son máis remisos a correccións.
Ambos os entrevistados coinciden que o ideal de beleza físico feminino son corpos
delgados e con pouca masa muscular. O entrevistado nº1 engade:
“Digamos que os mozos sempre queren ter unha masa muscular moi grande, ou
sexa, brazos moi grandes… ou sexa, dos membros superiores estar moi fortes…
ter un pectoral forte, abdominais… tal… e brazos fortes… e as mozas sempre
adoitan tender a… a adestrar o glúteo, traballo de glúteo… que creza digamos o
glúteo, a perna tal… e que fisicamente logo, de membros superiores de brazos…
de tronco… pois que estean finas” (Entrevistado nº1, entrevista persoal,
7/06/2021)
A entrevistada nº2 dicíanos que a nivel xeral tanto homes como mulleres buscaban un
canon de beleza máis afín a un corpo delgado, incluso os homes que adestraba ela,
ensinábanlle fotos de anuncios de colonias “Invictus” e o corpo do modelo, musculoso
pero delgado. Isto fainos comprender a importancia dos medios de comunicación e a
trasmisión dun prototipo de corpos que inflúen na sociedade.
Ambos os entrevistados coméntannos que sempre tentan explicar e desmentir sobre os
estereotipos e mitos asociados aos deportes e actividades con pesas, sobre todo en torno
ao físico e as lesións, pero non sempre lles adoitan prestar atención ás súas achegas como
profesionais.

MEDIOS DE COMINICACIÓN E DEPORTE FEMNINO

Como vimos xusto agora, os medios de comunicación son unha parte fundamental de
trasmisión de estereotipos, valores, imaxes etc…
Á pregunta crees que, á muller deportista, en xeral, dáselles o mesmo mérito e
recoñecemento que aos homes deportistas nos medios de comunicación… coa xente?... o
entrevistado nº1 opina que claramente non e que cando salgue unha muller deportista
moitas veces prestan atención a outros aspectos por encima dos seus logros. A
entrevistada nº2 opina que os homes aínda seguen sendo o centro de atención nas noticias
deportivas.
“Eu creo que agora, si que hai máis noticias sobre o deporte e o exercicio físico
feminino, pero si que se… de normal, adóitaselles dar máis importancia a o… aos logros
masculinos que femininos”. (Entrevistado nº1, entrevista persoal, 6/06/2021)
Preguntóuselles que iniciativas tomarían para tentar cambiar a retrasmisión de
estereotipos en canto ao deporte e o xénero, a entrevistada nº2 cre que se terían que facer
iniciativas para mellorar a calidade das noticas ademais de retrasmitir máis noticias e
representación das mozas deportistas nas noticias, que sempre quedan relegadas á última
frase despois das noticias masculinas e sen apenas importancia.
O entrevistado nº1 cre que hai un seguimento diferente das noticas coas nuevo redes
sociais a diferenza dos medios tradicionais, sobre todo en halterofilia.
Á pregunta Que opinas sobre as noticas a preto de mulleres que recibiron comentarios
polo seu físico? Crees que cando pasan este tipo de situacións téñense unhas
reprimendas xustas contra as persoas que as exercen ou finalmente non se lle acaba
dando importancia e quedan no esquecemento? Ambos os entrevistados parecéronlle que
son comentarios fóra de lugar e que sobre todo ocorren nas nuevo redes sociais como
Instagram ou outras. Ademais, creen que non che toman as suficientes reprimendas, sobre
todo cando as vítimas son as mulleres.

A HALTEROFILIA E As súas ATLETAS FEMININAS

Canto a halterofilia, o entrevistado nº1 opina que se lle premia ao que levanta máis sexa
home ou muller, pero normalmente son aos homes por esa mesma cuestión. A
entrevistada nº2 pola súa banda, fai referencia a certas personalidades halterófilas e
destaca o caso dunha moza que pesa moi pouco e levanta moito, pero o feito de non dar o
espectáculo como os homes levantando moito peso quizá non se valora tanto.
O entrevistado destaca a presenza de numerosos estereotipos ao redor da halterofilia tanto
en homes como mulleres, aínda que no caso das mulleres destaca por encima de todo en
relación co seu físico. A entrevistada nº2 afirma que hai estereotipos en torno ao corpo da
muller halterófila, como un corpo grande e masculino, ademais tamén fai referencia aos
mitos sobre lesións en mozas polo peso.
Canto á representación feminina nos medios deste deporte, o entrevistado nº1 alega:
“Si, a ver, hai que ter en conta, que a halterofilia é un deporte minoritario, que non o
realiza moita xente, entón son teñen moita visibilidade como pode ter os deportes de
equipo como pode ser baloncesto… eh… como pode ser o rugby, fútbol americano…
non? por dicir outros deportes que non son o fútbol clásico e normal…. Entón… xa
partimos con esa, de que non ten tampouco moita visibilidade… adóitase ver como moito
os xogos olímpicos si es unha persoa que non ten moita relación por exemplo coa
halterofilia. Eh… pero… bo, iso igual non é algo negativo, no sentido de que, logo por
exemplo temos representacións femininas, como pode pasar aquí en España como con
Lida Valentín, que é super famosa, mesmo máis famosa que mozos que tamén son super
bos pero que…bo, ela á fin e ao cabo no noso país temos a sorte de contar con ela, con
todo o palmarés da halterofilia que temos, e eu creo que é un exemplo a seguir e grazas a
iso, na halterofilia hai moita representación feminina e moitas mozas que están a
adestrar halterofilia que son moi boas. Entón canto á halterofilia o propio deporte, eh…
eu creo que é un deporte que está bastante compensado entre mozas e mozos, eh… pero
bo, aínda así, é un deporte minoritario e que é unha poboación moi pequena en
comparación con outros tipos de deporte.” (Entrevistado nº1, entrevista persoal,
6/06/2021)

A MULLER NO DEPORTE, O ANTES E O AGORA
Na a pregunta de porque crían que a muller se incorporou máis tarde no deporte, o
entrevistado nº1 argumentaba que segundo a súa opinión “a muller si que realizou
deporte, pero é que, cando realizaba deporte, era para… non era para realizar deporte
en cando á saúde ou unha práctica de rendemento, senón que era para rirse de ela”; “A
muller no deporte tívoo moi difícil, sempre. En deportes concretos non? igual outros
deportes sempre se lles premiou, como foi a ximnasia.”. A entrevistada nº2 argumenta
que a incorporación tardía das mulleres no deporte pode ser froito dos enormes sacrificios
persoais e profesionais que non fai o home, a cal tiña máis responsabilidades. Isto último
é algo que podemos ver nos comentarios dos enquisados anónimos.
Finalmente, na pregunta a si crían que a trasmisión de estereotipos dificulta que se logre
unha maior igualdade entre sexos, ambos os entrevistados afirmaban que si claramente.
8.4; RESULTADOS DA ANÁLISE DE CAMPIONATOS DE HALTEROFILIA
Os resultados obtidos foron os seguintes:
Campionato de halterofilia europeo feminino 2012 categoría 75kg.:
MINUTO
“Esa pequena caricia (tortazo) na cara que ademais o pediu ela para
sentirse máis activa á hora de tirar deses 96 quilos. (Aquí podemos ver
13:35

como o comentarista, sen previa experiencia, sorpréndese ante este
xesto)

(Unha participante entra cunha coleta e pinzas de cores na cabeza
21:10

bastante rechamantes) “look “impresionante” … si… quere saír ben en
televisión… por pintas que non sexa.” + “Eh… bo aí… co cabelo
adornado”.
Repítese outro comentario cara ao seu cabelo: “Co seu… co seu cabelo

30:29

colorido” + outro comentarista engade que Lida Valentín sempre
compite con diadema rosa. + reflexionan e engaden: “Bo demóstrase

que a pesar de ser un deporte onde a forza prima sobre outras cousas
non deixa de ser feminino para, para ela” + “hai que quitar vellos mitos
sobre a halterofilia feminina”.
Unha concursante pide limpar a tarima porque se está escorregando
41:02

polo magnesio e a pesar de repetilo 2 veces anteriormente non lle fan
caso. Finalmente, e contra o final, o staff faio.

1:07:20

Lida Valentín disponse a facer un movemento e entre o público
escóitase “vai, collóns!”.

Campionato de halterofilia europeo masculino 2012 categoría +105 kg.
MINUTO
“Distintivo azul que se pode presumir na barra, son 20 quilos xa, ese
09:28

matiz que distingue da categoría feminina”. + “5 quilos máis” (Di
presumir e á parte todas as categorías inferiores masculinas xa tiñan
esa barra).
“Logo para que digan que a halterofilia pode deixar aos mozos e ás

0:14:20

mozas máis baixiños do que debese, como este Petter Nagui pode
chegar case aos 2 metros de altura” (por comentarista que é atleta de
halterofilia).
“Iso son tópicos sen sentido, eu creo que a estas alturas…
(comentarista sen experiencia). + “Non está de máis lembralo”
(reproche atleta). + “Por suposto, e habemos visto que a de “a

0:14:40

halterofilia é un deporte pouco feminino… etc e pode ser un deporte
tanto ou pouco como calquera outro deporte, imos, nin máis nin
menos, non ten que ser ese o matiz, non ten que ser iso un problema.
(engadido por comentarista sen experiencia).

0:37:53
1:19:57

Un levantador pide limpeza na tarima e fanlle caso á primeira.
“Si algún rapaz está a velo pode ser o seguinte campión mundial
español…”

Campionato de halterofilia europeo feminino 2012 categoría 48kg.
Destacaríase que foron as primeiras en competir, e ían moito máis maquilladas e co pelo
adornado, e o comentarista non dixo nada, pero si na categoría de 75kg e por menos.

Campionato mundial de halterofilia 2019 final feminino categoría 45 kg.
MINUTO
8:28

“Nai miña” (comentario de sorpresa por comentarista feminina sen
experiencia).

10:40

“Moita cara de sufrimento” C.F (comentarista feminina)

11:05

“Cunha facilidade pasmona” C. F

30:03

“Desde logo as pernas… ten un físico… moi moi potente eh…! C.F

1:00:02

Moi bonito” C.M

1:05:55

O levantador sofre” C.M

1:12:36

“Que poderosa” C. F
Alguén do público grítalle a unha atleta antes do seu movemento:

1:19:59

“Agresiva, agresiva”

En xeral, hai que destacar que:
Tanto en 2012 como 2019, 8 de cada 10 son adestradores masculinos.
En 2012 con dous comentaristas masculinos, un mozo halterófilo e outro sen experiencia.
Sen en cambio, en 2019 hai dous comentaristas, un atleta novo e unha comentarista sen
experiencia. É necesario engadir incluso hoxe en día e como vimos tanto en resultados
como no marco teórico, este deporte é minoritario. Isto fai que o medios non presenten un
interese especial pola retrasmisión polo deporte e decidan meter a comentaristas sen

experiencia neste deporte, o que fai que a retrasmisión sexa máis precaria. Ademais,
como puidemos ver, adoitan meter a alguén con experiencia no este deporte, como poden
ser atletas para que dean o seu punto de vista experto nas competicións. Neste caso, tanto
en 2012 como 2019 eran homes os atletas comentaristas. Si que é verdade que, nun
campionato español recente, o campionato absoluto de España 2021 retrasmitido os días
12 e 13 de xuño, o día 13 contaba cunha atleta feminina comentarista, o que nos fai
reflexionar sobre a evolución da muller nos medios e ao mesmo tempo poida que as
esixencias que se lles fai aos medios para lograr unha igualdade.
En 2012, pódese ver como ás atletas mulleres reciben un apoio e entusiasmo polos seus
adestradores que, no caso dos homes, hai máis frialdade e seriedade. En canto ao público,
si que se aprecia máis entusiasmo no campionato masculino que feminino, cando a
importancia é a mesma. Ademais, un atleta masculino queixábase da tarima sucia e foi
limpada inmediatamente, en cambio, nas mulleres non se lles fixo caso ata reclamar 3
veces.
No campionato de 2019 e dada a súa importancia, había un gran entusiasmo coas
mulleres participantes por parte do público. Pódese ver presenza feminina entre os xuíces.
Canto á comentarista muller sen experiencia, pódese apreciar que ao principio da
retrasmisión impresiónase bastante cos movementos que fan as mulleres, e mesmo
“sofre” os pesos que levantan.
A nivel xeral dos campionatos, os comentaristas non dixeron ningún comentario
ofensivo, tamén dada a coidada imaxe que se lles pide á hora de retrasmitir. Vese como
unha evolución, en 2012 sácanse comentarios con respecto a normalizar este deporte e en
2019 non, o cal pode facernos sospeitar que hai un sentimento xeneralizado de que
obviamente hai unha igualdade, sexa ou non verdade. O público e os seus comentarios
son importantes, xa que non teñen censura e aprécianse os seus comentarios xa
mencionados de connotación positiva ao referente ao masculino.

CONCLUSIÓNS

Como puidemos apreciar ao longo do traballo, as mulleres no plano deportivo non o
tiveron fácil e a súa incorporación foi bastante tardía. Entre as dificultades de maior peso,
atópase o progresivo control e relegación das mulleres á esfera privada exercido polo
patriarcado, a igrexa e o estado entre outros factores. O deporte había evolucionado ata
converterse nunha demostración de agresividade, cabalería e mesmo nobreza, o que
limitou a muller á figura obsérvache, pasando a ser o deporte considerado masculino, ou
polo menos na súa gran maioría. Hoxe en día a trasmisión de estereotipos e valores
continúan estando presentes dunha maneira evolucionada.
O obxectivo específico 1; Coñecer a percepción do ideal de corpo feminino que existe
actualmente na sociedade cumpriuse, todos os enquisados das dúas enquisas e os dous
entrevistados da entrevista a profesionais han dado a súa opinión. O ideal de corpo
feminino que ten a sociedade en xeral está enfocado en corpos moi delgados e con peitos
grandes, sobre todo os que salguen nos medios de comunicación e redes sociais. Tamén
hai unha evolución no pensamento, xa que moita xente só busca sentirse ben co seu corpo
e estar saudable. Apréciase como aos poucos os corpos musculados empezan a ter un
pouco de relevancia no canon de beleza, pero aínda lonxe da realidade. No caso das
mulleres halterófilas, moitas cambiaron a súa percepción do corpo unha vez iniciada a
práctica deste deporte. En xeral, a sociedade aínda ve negativamente un corpo musculado
nas mulleres, considerándoo pouco feminino e atractivo.
O Obxectivo específico 2; Analizar cal é a opinión acerca da práctica de halterofilia por
parte das mulleres e adolescentes cumpriuse parcialmente, é dicir, finalmente fíxose un
estudo maior contemplando diversas opinións sobre a práctica de halterofilia por parte de
mulleres e adolescentes halterófilas e por parte da enquisa xeral contentada por homes e
mulleres para ter uns resultados máis variados.
Obxectivo específico 3: Como afectan os estereotipos de xénero na concepción do corpo
feminino musculado e a práctica de deportes de forza, concretamente da práctica de
halterofilia en mulleres que ten a sociedade actual. Cumpriuse, tanto pola análise de
ambos os cuestionarios, entrevistas a profesionais e a análise dos vídeos de campionatos
analizados.

Obxectivo específico 4: Pescudar si hai unha percepción da violencia simbólica e
desvalorización da muller en deportes de pesos libres, por parte de mulleres que
practican halterofilia. Cumpriuse. A nivel xeral, os datos obtidos pola mostra de mulleres
que practican halterofilia reflicten que a maioría das mulleres senten apoiadas e valoradas
neste deporte e creen que se lles adoita dar o mesmo recoñecemento que os seus
compañeiros. Canto aos medios de comunicación, consideran que ofrecen unha imaxe
distorcer do ideal de corpo feminino, e ademais creen que non se valora á muller
deportista e moito menos dáselles importancia ás que practican halterofilia, recoñecendo
así os seus logros e facendo un seguimento deste deporte. Con iso tamén concuerdan os
datos obtidos pola enquisa xeral e pola entrevista aos profesionais.
Obxectivo específico 5: Interpretar como afectan os valores e influencia psicosociais na
práctica deportiva da halterofilia nas mulleres. Cumpriuse a través da enquisa a
mulleres, entrevistas a profesionais e vídeo analizados. Como resultado, a maioría das
mulleres halterófilas afirman recibir comentarios por parte da súa contorna social a preto
da halterofilia e a súa práctica, pero que isto non lles influíu en seguir co deporte, é máis,
sente moi apoiadas polas súas compañeiras e o club, o que lles fai seguir adiante co
deporte. A maioría afirma sentir valorada pero as que non, continúan con este deporte
pola súa paixón. A nivel xeral, os datos obtidos pola mostra de mulleres que practican
halterofilia reflicten que a maioría das mulleres senten apoiadas e valoradas neste deporte
e creen que se lles adoita dar o mesmo recoñecemento que os seus compañeiros. Canto
aos medios de comunicación, consideran que ofrecen unha imaxe distorcer do ideal de
corpo feminino, e ademais creen que non se valora á muller deportista e moito menos
dáselles importancia ás que practican halterofilia, recoñecendo así os seus logros e
facendo un seguimento deste deporte. Con iso tamén concuerdan os datos obtidos pola
enquisa xeral e pola entrevista aos profesionais.
Obxectivo específico 6: Analizar a opinión de expertos da actividade física e do deporte
e a súa opinión sobre temas en relación cos estereotipos, a halterofilia e a violencia
simbólica. Cumpriuse, ambos os entrevistados coinciden en que os estereotipos aínda
seguen estando profundamente arraigados na sociedade e que seguen influíndo na
práctica deportiva, sobre todo naqueles deportes socialmente considerados como

masculino ou femininos. Os dous entrevistados consideran que a práctica deportiva en
diferentes deportes por parte dos nenos e nenas, así como a clase de educación física son
moi importantes para o seu posterior desenvolvemento.

Unha das partes máis

importantes para tratar este tipo de transmisión de estereotipos e valores, así como lograr
unha igualdade de xénero, sobre todo nos deportes é a través da educación. A educación é
por tanto o alicerce fundamental, xa que é un dos principais trasmisores de coñecemento
e ademais nas diferentes etapas da nosa vida educativa. Por tanto, os entrevistados resalta
a importancia da educación e concretamente da educación física, así como piden un
cambio na educación deportiva. Por tanto, podería dicirse que o ensino é a base
fundamental do desenvolvemento humano e social, por iso, sendo o deporte parte do
sistema educativo, ten a suficiente relevancia para ser tratado nun traballo de fin de
máster e ao mesmo tempo servir como liña futura de complementación para outra
investigación.
Os medios de comunicación constitúen outro alicerce fundamental. Estes medios teñen o
poder de retrasmitir información sobre canons de beleza, deportes femininos e a violencia
simbólica que exercen sobre estes cando a retrasmiten, o que os converte nunha arma de
dobre fío. Positiva si faise unha boa práctica e negativa si continúa transmitindo este tipo
de valores e concepcións na sociedade.
En canto ao obxectivo xeneral: Coñecer os factores psicosociais e estereotipos que viran
ao redor da práctica de halterofilia en mulleres, así como a violencia simbólica en
relación cos seus logros e recoñecementos que inflúen negativamente no seu
desenvolvemento persoal. Tamén se cumpriu.
Retomando as hipóteses inicialmente expostas, a hipótese 1: Aínda existen e persisten
numerosos estereotipos e valores asociados á muller no deporte, concretamente en
deportes de forza, como a halterofilia, que continúan exercendo un efecto negativo na
percepción desta práctica en sociedade actual. Confirmouse, tanto os dous cuestionarios
como nas entrevistas a profesionais.
Hipótese 2: A pesar de que en halterofilia se incrementaron o número de mulleres
deportistas, os valores psicosociais inflúen na decisión das mulleres á hora de practicar
halterofilia. Confirmouse parcialmente. Confírmase que os valores transmitidos inflúen á

hora o seu inicio, ante unha situación de descoñecemento, pero cos resultados nos
cuestionarios específicos a mulleres que practican halterofilia, a maioría afirma que non
se expuxo deixar este deporte a pesar de recibir comentarios estereotipados por parte da
súa contorna.
Hipótese 3: A violencia simbólica nos medios cara ás mulleres deportistas continúa
sendo un hándicap que obstaculiza a igualdade entre sexos nos deportes. Confírmase
esta hipótese, tanto en ambos os cuestionarios como nas entrevistas están completamente
de acordo en que á muller deportista non se lles dá o mesmo recoñecemento que á o
home, e a maioría das noticias non teñen un seguimento continuo e nalgunhas ocasións a
muller deportista é o centro de atención non polos seus logros, senón polo seu físico ou
outras cuestións, o que fai síganse transmitindo noticas sobre mulleres deportistas con
menos importancia e valor. Isto confirma o analizado por Ibáñez (2011) que destaca que,
en diferentes medios de comunicación estudados, hai un tratamento desigual a fitos
deportivos logrados en condicións similares por homes e mulleres, hai un trato
discriminatorio, a información das mulleres pasa a segundo plano e non hai, por parte dos
medios, un seguimento continuo. Tamén afirma que hai unha masculinización deportiva,
non hai mulleres no Olimpo informativo e mesmo en excesivos casos vincúlase o deporte
feminino con cursilería. Ademais, tamén relaciona a falta de referentes femininos
deportivos co pouco interese nas nenas polo deporte.
Hipótese 4: Confirmar si hai unha percepción da violencia simbólica e desvalorización
da muller en deportes de pesos libres por parte de mulleres que practican halterofilia.
Non se confirma do todo esta hipótese. Obtivéronse dúas repostas a nivel xeral
diverxentes. Por unha banda, unha maior parte da mostra de enquisadas halterófilas sente
valorada e recoñecida do mesmo xeito que os seus compañeiros por parte do seu
adestrador, e contorna social, e tampouco percibe ningún tipo de discriminación nos
medios de comunicación. Doutra banda, outro grupo, pero máis reducido si que é
consciente e percibe este tipo de violencia simbólica e desvalorización da muller en
halterofilia. Isto fainos chegar á conclusión de que hai unha forte interiorización de
estereotipos e valores e que quizá aos poucos, como este último grupo, as mulleres
empezan a percibir este tipo de violencias e discriminacións. Outra posible opción é que

hoxe en día o deporte de pesos libres por parte das mulleres estea practicamente
normalizado e produciuse un avance na trasmisión de estereotipos. Por tanto, poderíase
interpretar de dúas maneiras, pero neste estudo creemos que a primeira opción é a máis
fiable.
Finalmente, poderiamos dicir que a incorporación da muller no deporte está nun proceso
continuado de integración e igualdade con respecto aos homes, pero aínda hai
estereotipos asociados aos deportes e ás mulleres que o practican, trátanse de estereotipos
e valores evolucionados e que están integrados na sociedade dunha maneira innata. Aínda
hai a crenza de que algúns deportes son masculinos ou femininos, e só a través dunha
educación máis igualitaria e un cambio no currículo, así como a promoción da muller
deportista e un cambio na trasmisión de información polos medios, lograrase un cambio
significativo para a muller e sobre todo no deporte, concretamente naqueles considerados
como masculinos.
Entre os posibles rumbos mencionados anteriormente, gustaríame volver lembrar que a
mostra dos cuestionarios, a pesar de ser representativa, pode estar nesgada, a un maior
número de enquisados, maior representatividade. Doutra banda, unha maior colaboración
por parte das mulleres halterófilas enquisadas poida que désenos uns datos máis
representativos. Tamén cabe a posibilidade dun rumbo nas entrevistas realizadas ou nos
vídeos analizados, pasando por alto información importante.
Alcanzar unha igualdade de xénero no deporte pasa a ser outro obxectivo máis na lista de
deseño de políticas sociocomunitarias. Como muller, deportista e socióloga, tiña a
necesidade de investigar máis sobre este tipo de estereotipos e valores que percibira con
anterioridade ao longo da miña traxectoria como deportista. Investigar para este traballo
fixo que unha vez máis me dese conta do importante que é a educación, a familia, a
sociedade e os medios de comunicación na trasmisión de valores. Isto fixo que este
traballo pasase a ser un logro persoal e ao mesmo tempo espero que se converta nunha
liña de futuras investigacións e proxectos para lograr unha igualdade no deporte.
Como investigadora, considero que este traballo me proporcionou unha serie de
coñecementos e destrezas no ámbito da investigación. O coñecemento e capacidades
adquiridas neste máster e en concreto na especialidade de xénero permitiume desenvolver

este traballo cun a maior precisión. Canto a futuras liñas de investigación, gustaríame
desenvolver máis leste traballo si é posible, e continuar estudando e investigando en
temas de deporte, xénero e desigualdades, xa que considero que aínda son poucos os
estudos que se atopan e é unha liña esquecida pero importante para o desenvolvemento
dunha sociedade máis igualitaria.
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ANEXOS
Cuestionario xénero e deporte

XÉNERO E DEPORTE
O seguinte cuestionario ten como finalidade analizar a percepción e sensibilidade de xénero no deporte na
sociedade actual. Trátase dun traballo académico de xénero para un TFM da UDC en relación coa muller e
o deporte, estereotipos valores e logros, concretamente un estudo de caso en mulleres practicantes de
halterofilia nos clubs galegos seleccionados.
*Enquisa para maiores de 15 anos.
O traballo só busca fins pedagóxicos e reserva en todo momento o ANONIMATO e
CONFIDENCIALIDADE
*Obrigatorio

1.

P.1 Idade *

2.

P.2 Xénero *
Marca só un óvalo.
Feminin
Masculino
Outro

3.

P.3 Practicas ou practicaches algún deporte? *
Marca só un óvalo.
Si, na actualidade practico
deporte Non (pasar a pregunta 9

Antes practicaba deporte, pero agora non

4.

P.3.1 Que tipo de deporte?

5.

P.4 Canto tempo levas ou levabas practicándoo?
Marca só un óvalo.
Menos de 6 mese
Entre 6 e 12 meses
Entre 12 e 24 meses
Máis de 24 meses

6.
P.5 Como ou a través de quen iniciaches práctica neste deporte

7.

8.

Selecciona
todos os
que
correspond
Probas de
an. captación
P
realizadas por
o
P
Clubs
r
o
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n
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u
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n
O trav
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: P.6orte
aCon quen adoitas practicar o teu deporte?
r
r
e
ll
a

P.7 En canto á linguaxe, escoitaches ou dixeches algunha frase do estilo de bótalle "ovos"
"miúda nenaza" na túa contorna social ou deportiva?
Marca só un óvalo.
Si, o chan escoitar a miúd

Si, escóitoas e dígoas
Non
Ns/nc
Outro:

9.

P.8 En relación coa túa contorna deportiva, Percibiches ou notaches un trato diferente do
adestrador/a diferente á hora de referirse a mulleres a diferenza de cando se refiren a
homes?
Marca só un óvalo.
S
Non
Talvez

10.

P.8.1 En relación coa pregunta anterior, poderías describirnos que tipo de diferenzas
percibiches?

11.

P.9 Expuxéchesche practicar algún deporte no que implicase levantar pesos? Por exemplo:
Musculación, halterofilia, crossfit... * Marca só un óvalo.
S
Non

Xa o practico

12.

P.9.1 Si a túa resposta na anterior foi NON, explicar o motivo

13.

P.10 Actualmente, o nivel de integración e práctica de deportes por parte das mulleres aínda
é inferior con respecto aos homes. A que crees que se debe?
Selecciona todos os que correspondan.
As mulleres non teñen o mesmo interese polos deportes que os homes
As mulleres teñen máis dificultades para integrarse no ámbito deportivo
A existencia de estereotipos e valores en torno ao xénero
Non teñen a mesma capacidade que os homes
O deporte xeralmente é "de homes"

Polo apoio recibido da súa contorna
social Outro

14.

P.11 Que opinas sobre a práctica de halterofilia por mulleres? (pódese marcar varias
opcións)
Selecciona todos os que correspondan.
Paréceme xenial, debería haber unha maior representación das mulleres en todos os deportes, sobre
todo nos que hai menos presenza de mulleres, por exemplo, os que son asociados a deportes masculinos.
Creo que é un deporte masculino
As mulleres teñen as mesmas capacidades e dereitos que os homes a exercer calquera deport
Deberían practicar outros deportes menos brutos, máis afíns ao seu xénero.

Outro:

LOGROS E RECOÑECEMENTOS

15.

P.12 Crees que ás mulleres dáselles o mesmo mérito e recoñecemento que os homes no
ámbito deportivo? * Marca só un óvalo.
S
Non
Ns/nc

16.

P.12.1 En relación co anterior, por que?

17.

P.13 Crees que se lles dá máis importancia aos logros alcanzados polo home que pola
muller? *

Marca

só un óvalo.
S
Non
Ns/nc

EDUCACIÓN E DEPORTE

18.

P.14 Durante a etapa educativa, recibiches clases de educación física? *

Marca

só un óvalo.
S
Non

19.

Salta á pregunta 20

P.15 Canto ás clases de E.F: Consideras que o teu profesor/a de E.F... (No caso de non
recibir educación física, non contestar)

A PERCEPCIÓN DO CORPO

20.

P.16 Ao teu criterio persoal, Cal é o teu ideal físico ou de beleza física? gustaríache
alcanzar un obxectivo físico? Cal? *

21.

P.17 Cal crees que é o ideal físico feminino ou canon de beleza ideal, que teñen a sociedade
actualmente? *

22.

P.18 Crees que este ideal "" de corpo feminino está influenciado polos medios de
comunicación e as redes sociais? * Marca só un óvalo.
S
Non
Ns/nc

23.

P.19 Crees que a sociedade en xeral, teñen unha concepción negativa cara ás mulleres
musculadas que salguen da normativa social? * Marca só un óvalo.

S
Non
Ns/nc

24.

P.20 Viches ou escoitaches algunha noticia nas redes sociais, onde algunha deportista
recibise comentarios ofensivos polo seu físico?

Marca

só un óvalo.
S
Non
Ns/nc

25.

P.20.1 Con relación á pregunta anterior, Que opinas sobre eles?

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E DEPORTE FEMININO

26.

P.21 Valora do 0 ao 10 a importancia que crees que lles dan ás mulleres deportistas nos
medios de comunicación. * Marca só un óvalo.
0
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27.

P.22 Viches ou escoitaches algunha noticia no último mes algunha noticia sexista e
discriminatoria cara á muller deportista? * Marca só un óvalo.
S
Non
Ns/nc

28.

29.

30.

P.22.1 Lembras en que deporte e medio de comunicación?
Selecciona todos os que correspondan.
Si
esp
N
ecif
o
O icar
n
u nou
tra.
t
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r
o
:

P.23 Que deporte ou deportes consideras que son os máis destacados nos medios?
(especificar, si é o caso, de si é feminino ou masculino) *

P.24 Crees que algúns medios informativos de deporte céntranse máis noutros aspectos da
muller deportista, como anécdotas, físico...etc, antes que o propio deporte e o seguimento
de leste? * Marca só un óvalo.
S
Non
Ns/nc

31.

P.25 Do 0 ao 10 canto dirías que é o nivel de importancia e retrasmisión de noticias sobre
halterofilia nos medios de comunicación? * Marca só un óvalo.
0
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P.25.1
En relación coa pregunta anterior, Como crees que é a representación feminina de
a

halterofilia nos medios? * Marca só un óvalo.
Ningunh
Practicamente inexistente
Pouco pero cada vez máis
Igual que a representación masculina
Máis que a representación masculina
Ns/nc

33.

25.2 Lembras en que medio de comunicación hai máis noticas de halterofilia e
concretamente de mulleres practicantes desta disciplina?

34.

P.28. Por último, crees que a transmisión de estereotipos e valores relacionados coa
muller e o deporte dificulta que se logre unha igualdade entre sexos? * Marca só un
óvalo.
S
Non
Ns/nc

M
o
i
t
a

Cuestionario para mulleres practicantes de halterofilia en clubs galegos

Cuestionario para mulleres practicantes de
halterofilia en clubs galegos
O seguinte cuestionario ten como finalidade a recompilación de datos que nos mostren o grao de
sensibilización e percepción da muller no deporte. Sendo a halterofilia uno dos deportes máis
estereotipados, decidimos realizar o seguinte cuestionario para analizar o panorama actual desta disciplina
e os seus deportistas. Trátase dun traballo académico de xénero para un TFM da UDC en relación coa
muller e o deporte, estereotipos valores e logros, concretamente un estudo de caso en mulleres practicantes
de halterofilia nos clubs galegos seleccionados. Enquisa para maiores de 15 anos.
O traballo só busca fins pedagóxicos e reserva en todo momento o ANONIMATO e
CONFIDENCIALIDADE. *Obrigatorio

1.

P.1 Idade *

2.

P.2 Canto tempo levas practicando halterofilia no teu Club? *
Marca só un óvalo.
Menos de 6 mese
Entre 6 meses e 12 meses
Entre 12 e 24 meses
Máis de 24 meses

3.

P.3 Como ou a través de quen iniciaches a práctica deste deporte? *

4.
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: P.4aAntes de iniciarche na práctica, Expuxérasche practicar este deporte? *
a
r
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e
Marca só un óvalo.
l
l
aS
Non
Ns/nc

5.

P.5Que percepción, opinión tiñas sobre este deporte antes de coñecelo mellor ou
practicalo? *

6.

P.6 Nunha escala do 1 ao 5, sendo 1 completamente en desacordo e 5 completamente de
acordo. Como che situarías ante as seguintes afirmacións? *

7.
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P.7 Con relación á familia e contorna, Crees que cambiou a súa percepción sobre este
m
edeporte? *
s

Marca só un óvalo.
Si, a mello
Si, a peor
Non
Ns,nc

8.

P.8 Á hora de participar nunha competición, Como desenvolves a túa actividade cando hai
competición? vas soa ou che acompaña alguén? quen? anímache alguén? Relata o proceso
tendo en conta os apoios e acompañamentos durante a competición (familia, amigos,
adestradores etc...) *

LOGROS E RECOÑECEMENTOS

9.

P.9 Como manexas o éxito e o fracaso? *

10.

P.10 Séntesche recoñecida/valorada?
Marca só un óvalo.
S
Non
Ns/nc

11.

P.11Que opinas acerca das opinións da túa xente próxima e da público/sociedade en xeral
achega do esforzo que supón o deporte? (en particular e na halterofilia) *

12.

P.12. Crees que aos homes prémiaselles máis polos seus logros que ás mulleres?
Marca só un óvalo.
S
Non
Ns/nc

13.

P.13 Crees que a maioría das veces prémiase levantar un maior peso antes que o esforzo
propio da persoa?
Marca só un óvalo.
S
Non
Ns/nc

14.

P.14 En canto ao hábito de adestramento, Notaches algunha vez un trato diferente por parte
do adestrador en comparación cun compañeiro home? * Marca só un óvalo.
S
Non
Ns/nc

15.

P.12 Algunha vez has notado que, a pesar do mesmo esforzo, premian máis os logros do
home? *
Marca só un óvalo.
S

Non
Ns/nc

16.

P.12.1 En relación coa pregunta anterior, Crees que, a pesar de adestrar con igualdade ""
sempre se espera máis dos homes para alcanzar algúns logros ou premios nas
competicións? *
Marca só un óvalo.
S
Non
Talvez
Ns/nc

17.

P.13 En canto á linguaxe, Escoitaches algunha frase do estilo de bótalle "ovos",
"miúda nenaza" na túa contorna deportiva? *
Marca só un óvalo.
Si, o chan escoitar a miúd
Si, escóitoas e dígoas
Non
Ns/nc
Outro:

18.

P.14 Eras consciente de que este tipo de frases tiñan unha connotación positiva cando se
refiren a homes e negativa cara ás mulleres? * Marca só un óvalo.
S
Non, non me deu conta
Ns/nc

EDUCACIÓN E DEPORTE

19.

P.15 Durante a etapa educativa, Recibiches clases de educación física? *
Marca só un óvalo.
S
Non

20.

Saltar á pregunta 21

P.16 Canto ás clases de E.F: Consideras que o teu profesor/a de E.F...? (No caso de non
recibir educación física, non contestar)

PERCEPCIÓN DO CORPO FEMININO

21.

P.17 Ao teu criterio persoal, Cal é o teu ideal físico ou de beleza física? Gustaríache
alcanzar un obxectivo físico? Cal?

22.

P.18 Cal crees que é o ideal físico feminino ou canon de beleza ideal, que teñen a sociedade
actualmente?

23.

P.19 Crees que este ideal "" de corpo feminino está influenciado polos medios de
comunicación e as redes sociais?
Marca só un óvalo.
S
Non

Ns/nc

24.

P.20 En relación coa práctica de halterofilia, Recibiches ou escoitaches algún comentario
en relación con como ía ser o teu físico por practicar ese deporte? * Marca só
un óvalo.
S
Non

25.

P.20.1 Si a resposta anterior foi si, Poderías referenciar algún destes comentarios?

26.

P.20.2 E con relación á túa capacidade e forza?
Marca só un óvalo.
S
Non

27.

P.21 Crees que a sociedade en xeral, teñen unha concepción negativa cara ás mulleres
musculadas que salguen da normativa social?
Marca só un óvalo.
S
Non

Ns/nc

28.

P.22 Viches ou escoitaches algunha noticia nas redes sociais, onde algunha deportista
recibise comentarios ofensivos polo seu físico?
Marca só un óvalo.
S
Non

29.

P.22.1 En relación coa pregunta anterior, Que opinas sobre eles?

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E DEPORTE FEMININO

30.

P.23 Valora do 0 ao 10 a importancia que crees que lles dan ás mulleres deportistas nos
medios de comunicación. * Marca só un óvalo.
0
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P.24 Viches ou escoitaches no último mes algunha noticia sexista e discriminatoria cara á
muller deportista?

Marca só un óvalo.
S
Non

32.

33.

P.24.1 Lembras en que deporte e medio de comunicación?
Selecciona todos os que correspondan.
Si
(esp
N
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o
O car
n
u nout
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t
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r
o tros
)
:

P.25 Do 0 ao 10, Canto dirías que é o nivel de importancia e retrasmisión de noticias sobre
halterofilia nos medios de comunicación?

Marca só un óvalo.
0

34.
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P.25.1 Con relación á pregunta anterior, Como crees que é a representación feminina de
halterofilia nos medios?
Marca só un óvalo.
Ningunh
Practicamente inexistente
Pouco pero cada vez máis
Igual que a representación feminina
Máis que a representación masculina
Ns/nc

35.

9

25.2 Lembras en que medio de comunicación hai máis noticas de halterofilia e
concretamente de mulleres practicantes desta disciplina?
Marca só un óvalo.

Televisió
Radio
Prensa en papel
Prensa
dixital Redes
sociais
Outro:

36.

P.26 Que deporte ou deportes consideras que son os máis destacados nos medios?
(especificar, si é o caso, de si é feminino ou masculino)

37.

P.27 Crees que algúns medios informativos de deporte céntranse máis noutros aspectos da
muller deportista, como anécdotas, físico...etc, antes que o propio deporte e o seguimento
de leste?
Marca só un óvalo.
S
Non
Ns/nc

38.

P.28. Por último, Crees que a transmisión de estereotipos e valores relacionados coa muller
e o deporte dificulta que se logre unha igualdade entre sexos?
Marca só un óvalo.

S
Non
Ns/nc

Guion entrevistas a profesionais do deporte

GUIÓN ENTREVISTA PARA PROFESIONAIS DO DEPORTE
A seguinte entrevista está deseñada especialmente para 2 profesionais do deporte, un
home e unha muller, ambos os graduados en CAFYD, son adestradores persoais e
ademais son practicantes de halterofilia e pertencentes a un club galego.
PRIMEIRA TOMA DE CONTACTO
MODERADORA- Ola “NOME”
ENTREVISTADE@- A súa resposta.
MODERADORA- Antes de nada, quería agradecerche a túa participación neste
estudo que estou a facer para o meu TFM de xénero sobre muller e deporte. Ben,
para comezar gustaríame preguntarche a modo resumen, como foi os teus inicios no
deporte, e como acabaches estudando a carreira de CAFYD.
ENTREVISTADE@- A súa resposta.
MODERADORA- Xenial, e con respecto á carreira, Crees que se trata dunha
carreira masculinizada? E en conto ao trato, profesor-alumno/a e entre

compañer@s, crees que existen ou percibiches algún trato diferente cara aos teus
compañeiros ou compañeiras por parte dos profesores?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)
MODERADORA- Canto ás materias e o seu contido, Crees que hoxe en día, ou
cando estudaches, había os suficientes referentes femininos no deporte? tiñades
algunha materia específica sobre xénero?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)
MODERADORA- En relación co teu traballo, como ves á muller no panorama
como profesional do deporte? Crees que, por exemplo, hai máis demanda de
adestradores que de adestradoras? crees que, por exemplo, os alumnos/as adoitan
demandar unha figura masculina máis que feminina como adestrador?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)
MODERADORA- En canto ao trato, Crees que por parte dos adestradores en xeral,
adóitase dar un trato diferente nalgúns casos si é home ou muller? Por exemplo,
algún tipo de discriminación positiva etc…
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)
MODERADORA- E, por exemplo…

tes escoitado a algún compañeiro ou

empregado frases tipo “bótalle ovos, non sexas nenaza etc…? que opinas disto?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)

EDUCACIÓN E DEPORTE
MODERADORA- Canto á educación no deporte, centrado na escola e a materia de
educación física. Que crees que achega, ou debería achegar aos alumnos? Crees que
nos colexios faise unha boa práctica do ensino do deporte ou pola contra, é
precaria? Por que?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)

MODERADORA- No que respecta á túa educación deportiva na escola, Que
poderías destacar? Consideras que o teu profesor utilizaba unha linguaxe diferente,
ou valoraba diferente ás mozas e mozos?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)
MODERADORA- Por que crees que a medida que van crecendo as nenas, hai unha
diminución polo interese no deporte?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)
MODERADORA- Moita xente considera que hai deportes para mulleres e outros
para homes, Que opinas respecto diso? Que opinas sobre a tendencia dalgúns pais,
de matricular aos seus fillos en certos deportes segundo o seu sexo? Crees que as
nenas senten apoiadas ou teñen o mesmo apoio dos seus pais á hora de practicar un
deporte que si fose un neno, ou con respecto aos seus irmáns? Que opinas?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)

LOGROS E MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MODERADORA- Bo, e agora gustaríame coñecer a túa opinión achega o seguinte
tema, Crees que á muller deportista dáselles o mesmo mérito e recoñecemento que
os homes deportistas? Que opinas? Crees que se lles dá máis importancia aos logros
conseguidos polos homes que ás mulleres?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)
MODERADORA- No que se refire a a muller deportista, Cal crees que é a
importancia e valor que se lles dá nos medios? Crees que os medios seguen
eclipsando ás mulleres cos logros masculinos?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)

MODERADORA- Como crees que afectan as relacións sociais, é dicir, o apoio de
familiares, amigos… na práctica deportiva? e en deportes practicados por mulleres
que adoita ser considerados “masculinos”? Como crees que afecta a súa contorna?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)
MODERADORA- Que crees que é o que máis destaca si salgue unha noticia dunha
deportista? Cales crees que son os deportes que máis destacan nos medios? Crees
que hai un seguimento informativo nos medios do deporte feminino?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)
MODERADORA- Como crees que é a representación feminina de halterofilia nos
medios? Por que crees que destaca ou non destaca tanto como outros deportes?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)
MODERADORA- Como deportista e practicante de halterofilia, crees que ás
mulleres que practican halterofilia recoñécenselle os logros do mesmo xeito que os
seus compañeiros… ou crees que por exemplo en tema de pesos, o feito de levantar
moito máis peso é unha cuestión que fai decantar unha “discriminación positiva” e
maior recoñecemento ao home? Que opinas? (ISTO DÍGOO COAS miñas
PALABRAS)
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)
MODERADORA- Cales son os estereotipos que crees ti que están asociados á
halterofilia e ao físico dos seus atletas? Que opinas acerca das opinións da túa xente
próxima e da público/sociedade en xeral achega do esforzo que supón o deporte?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)
MODERADORA- Como crees a túa que se podería cambiar o modo de ver ou visión
que hai actualmente en relación con este deporte e á muller?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)

PERCEPCIÓN DO CORPO

MODERADORA- Como profesional, cal crees que é o canon de beleza que ten a
sociedade? Viviches ou vives algún tipo de situación onde un alumno vai en busca
dese tipo de canon de beleza? Algunha vez has tido algún alumno ou alumna que
cambiase a súa parecer ao adestrar á beira dun profesional?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)
MODERADORA- Que opinas da imaxe do corpo feminino do mesmo xeito que
masculino que ofrecen os medios de comunicación? Como crees que inflúen na
sociedade?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)
MODERADORA- Crees que a sociedade en xeral ten unha concepción negativa
cara ás mulleres musculadas que se salguen da normativa social?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)
MODERADORA- Que opinas sobre as noticas a preto de mulleres que recibiron
comentarios polo seu físico? Crees que cando pasan este tipo de situacións téñense
unhas reprimendas xustas contra as persoas que as exercen ou finalmente non se lle
acaba dando importancia e quedan no esquecemento?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)

MULLER E DEPORTE TEMA FINAL XERAL
MODERADORA- Para ti, poderías facer un breve resumo de como foi a
incorporación da muller no deporte. A que crees que se debeu esta incorporación
máis tardía na historia, é dicir, cal crees que é o motivo fundamental, para ti, da
tardía incorporación da muller no deporte?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)

MODERADORA- Que opinas, por exemplo, de que non se lle permitise participar
ás mulleres nos primeiros xogos olímpicos e que logo, nos seguintes, só
permitíseselles participar en certos deportes?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)
MODERADORA- Hoxe en día, aínda hai países, por exemplo nos xogos olímpicos
de Londres 2012 que acudiron sen representación feminina, a pesar de que se
redactase unha carta por parte do comité olímpico, publicada en 1994 e que se
destacaba a importancia e necesidade de incluír os medios necesarios para
promocionar a participación feminina. Que opinas respecto diso? Crees que se lle
dan os suficientes medios ás mulleres deportistas?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)
MODERADORA- E xa, por último, crees que a transmisión de estereotipos e
valores relacionados coa muller e o deporte dificulta que se logre unha igualdade
entre sexos?
ENTREVISTADE@- A súa resposta. (Seguir fío de conversación)
MODERADORA- Antes de dar terminada a entrevista, darche as grazas novamente
pola túa colaboración e participación neste estudo.
FIN GRAVACIÓN

Transcrición entrevista nº1
ENTREVISTA A PROFESIONAIS DO DEPORTE
CÓDIGO DA ENTREVISTA

EPDD

NOME DA ENTREVISTA

Profesionais do deporte

DURACIÓN TOTAL

01:00:48

FRAGMENTO ININTELIGIBLE

(*****)

ENTREVISTA

Nº1

MODERADORA

ANA FEIJÓO RODRÍGUEZ

ENTREVISTADO

DANIEL MERAYO FERNÁNDEZ

(TEMPO: 00:00:00)
MODERADORA: Ola
ENTREVISTADO: Boas
MODERADORA: Ola Dani, Que tal estas?
ENTREVISTADO: Todo ben
MODERADORA: Moi ben, pois, antes de nada, quería agradecerche a túa
participación neste estudo que estou a facer para o meu TFM sobre xénero e… bo
sobre a muller o deporte e… bo, antes de nada… así para… para ir quentando un
pouco, quería que me… bo, que me contases así un pouquiño como foron así os teus
inicios… no deporte… como acabaches estudando CAFYD…
ENTREVISTADO: Bo, eu xa… desde pequeno adoitaba estar moi activo, fisicamente,
adoitaba facer moitos deportes… empezara no taekwondo, logo metinme en atletismo…
e bo, digamos que cheguei a un nivel profesional bastante alto e… foi o que me levou a
logo querer estudar esta carreira, non? de deporte que antes era INEF, agora é CAFYD…
e… así é como empecei, aos poucos, en diferentes deportes… e bo, ao apuntar algo de
maneiras por así dicilo, pois xa… xa me levou alí a… a realizar a carreira.
MODERADORA: E… por exemplo, eh… ¿Como empezaches no deporte? É dicir,
quen… quen che… por así dicilo quen che animou a practicalo… a iniciarche? A túa
nai, o teu pai…?
ENTREVISTADO: A ver… de sempre… eh… xa… na propia rúa eu son unha persoa
que xa vin así dun pobo pequeno… que adoitabamos realizar moita actividade física, o
que fose xogar ao fútbol, xogar a moitos xogos… de pequenos o xogo é super
importante… e… nada, empecei o… empecei a facer deporte pois… un día que pasaba

por alí na miña cidade natal, que era Ponferrada, e… vin un ximnasio de taekwondo, tiña
6-7 anos… e díxenlle á miña nai que quería probar aí e… aí é onde empecei a facer o
meu primeiro deporte que foi o taekwondo.
MODERADORA: Ujum… e a túa nai… era a que adoitaba acompañarche cando
ías aos deportes ou tamén ías co teu pai?...
ENTREVISTADO: Si, si… principalmente era a miña nai a que adoitaba vir comigo,
levábame a adestrar… a que me levaba ás competicións sempre foi a miña nai, o meu pai
sempre adoitou estar… ao ser autónomo, sempre estaba a traballar… xa fosen fins de
semana, entón digamos como que a miña nai era a que sempre dispuña de tempo para vir
comigo.
MODERADORA: Vale, xenial, e… por exemplo, con respecto á carreira, en canto
ao trato, profesor-alumno ou entre compañeiros, non?... em… bo, Crees que se trata
dunha carreira masculinizada… a día de hoxe? (risas)
ENTREVISTADO: Eh… a ver… a día de hoxe… eu lembro que o primeiro ano de
carreira que entrei había moi poucas mozas, eu creo que de… 120 persoas que
entrabamos… eu creo que non chegaba a 20 mozas que estudaban a carreira. E ou creo
que agora iso está a cambiar, hai moitas máis mulleres en… en… bo, xa en lle deporte en
xeral, pero na carreira xa… polo menos na facultade da Coruña… aumentou, e… e bo, si
que… sempre estivo bastante masculinizada. Xa nos inicios de INEF de Madrid xa había
moi poucas mozas, non se si o primeiro ano, chego a haber algunha moza, pero bo, que
sempre houbo unha clara…. Había máis xente que era home que muller… na carreira…
xa… de sempre.
MODERADORA: E… por exemplo, em… bo cando o teu estudaches CAFYD, eh…
non se… notaches por exemplo algún tipo de trato… nalgún profesor por exemplo
diferente con… sendo un alumno ou unha alumna…? a forma de dirixirse a eles…?
Ou, por exemplo, non sei, a integración cos compañeiros e coas mozas pois por ser
menos tiñades a mesma integración ou… non se daba o mesmo caso…? Non sei…
que… Que me podes contar?

ENTREVISTADO: A ver, entre alumnos… non creo que houbese problema, eu non vin
ningún problema de trato, senón que era un grupo moi unido… tanto mulleres con
homes… entón non… non vin ningún problema. O que si vin foron condutas digamos
que máis machistas en profesores con… con mulleres, e condutas machistas pois… bo…
que moitas veces nos quedabamos sorprendidos os propios alumnos.
MODERADORA: Claro, pero, por exemplo, condutas que digamos que… facíanlle
un pouco máis o baleiro ou, ou, ou… á hora de valoralas nas materias ou… por
exemplo á hora de referirse a elas?
ENTREVISTADO: Si, á hora de valorar eu creo que si que chegaba a haber momentos
nos que si que era diferente e… tamén había unha clara diferenza dependendo o deporte
que fose, deportes que… de normal adoitaban ser masculinos, digamos que igual non se
lles sacaba a participar tanto… en comparación cun deporte feminino como podería ser a
natación sincronizada, que eran digamos, o… o claro exemplo a seguir cando había que
facer un exemplo na piscina… ou… facer algún tipo de exercicio, do mesmo xeito que na
ximnasia. Está claro que sempre se tiraba máis polas persoas que practicaran ese deporte
que estaban connosco na materia, porque por exemplo tiñamos ximnasia e había unha
ximnasta, entón esa moza sempre adoitaba facer as… os exercicios que había que facer.
Por que? Porque o facía ben, e porque levaba moito entrenao, do mesmo xeito que unha
persoa de fútbol, en fútbol, pois… saía máis veces cara a fóra a realizar algúns exemplos
xa fosen tiros ou pases porque era unha persoa que xa facía futbol, entón á hora de
ensinar un… unha acción motriz, pois era moito máis… máis fácil que saíse unha persoa
relacionada ao deporte, que adoitaba estar relacionada con… con deportes que fosen máis
masculinos ou femininos.
(TEMPO: 00:05:38)
MODERADORA: E… por exemplo, canto ás materias e ao contido que tiñades
delas, das materias que deches na carreira… eh… Crees que, hoxe en día, ou cando
estudaches, había os suficientes referentes femininos no deporte… ou sexa, nas
materias que dabades…?

ENTREVISTADO: Eh… nós na facultade tiñamos a sorte de que tiñamos profesoras que
estaban moi, digamos que na loita pola igualdade entre o… os homes e as mulleres no
deporte. Entón, desa maneira, tivemos, bastante…. Bo, bastantes referencias de mulleres,
xa por traballo que faciamos, mesmo materias das que falabamos respecto diso… había
incluso unha materia que era muller e deporte, que era especialmente da muller á hora de
realizar deporte e actividade física, exercicio físico… entón, en…. Polo menos nesta
facultade si que estaba bastante peleao iso… a igualdade e coñecer ben á muller dentro
do deporte, pero bo, de sempre poucas referencias ha tido, porque sempre foron o xénero
masculino o principal… eh… protagonista no deporte.
MODERADORA: Vale moi ben (risas) xusto íache a preguntar si… iso, si tiñas
algunha materia específica… eh… bo, sobre xénero ou algo na carreira así que xa
me respondiches, xenial. E, por exemplo, en relación ao teu traballo, eh… como ves
o panorama da muller como profesional do deporte? Crees que ten aínda, por
exemplo, dificultades para integrarse… que os homes por exemplo, que saídes das
vosas promocións… em… adóitase dar por así dicir, tedes máis facilidade para
atopar un traballo… ou por exemplo… crees que hai máis demanda de adestradores
que de adestradoras…?
ENTREVISTADO: Eh… igual, si hai máis demanda de adestradores que de adestradoras,
pero bo, sempre se está… creo que agora sempre se está tentando ter un fifty-fifty… ou
sexa, un 50-50 de adestradores dentro dun ximnasio que sexan mozas e outros mozos,
porque á fin e ao cabo che achegan diferentes cousas, e nunca malas, son todo cousas
boas. Entón, eu creo que agora mesmo a tendencia vai a iso… pero bo, en canto ao
deporte, si refíresche ao deporte profesional tamén, eh… aínda así a muller… está
bastante… digamos… queda moito por estar aí arriba… ter toda a implicación dos
medios que teñen por exemplo co xénero masculino no deporte, xa que… a parte xa que é
por tradición, digamos que moita xente non tolera á muller sendo profesional, entón bo,
digamos que aínda queda moita loita para… para conseguir iso, per bo , si que está
tendente a… a ir a máis, non?

MODERADORA: Claro… e… e por exemplo, bo, xa que estabamos a falar do tema
do traballo… ti como profesional, Ti crees que, por exemplo, os alumnos e alumnas
que tedes ou maioritariamente, adoitan demandar máis unha figura masculina que
feminina? Por exemplo, como ao adestrador como que dá a sensación… non que
sabe máis pero que… si que adoitan… home, si tócalle este adestrador ou esta
adestradora e non poden dicir nada porque… é o que me toca, pero… ti crees que…
adoitan preferir máis aos homes que ás mulleres?
ENTREVISTADO: Si, eu creo que ese é un problema que temos os profesionais do
exercicio físico, porque sempre se tende a… a ver un adestrador pola súa imaxe, non?
que xa… co propio… o propio traballo que temos, moitas persoas… que son deportistas,
que fan exercicio físico todos os días… acaban sendo adestrador principalmente porque
igual ten unha imaxe moi impoñente de… ximnasio… de… moita forza… e sempre
adoitan ser bastante masculinos… ou sexa, sempre adoitan ser de xénero masculino e non
do feminino, e… e si que temos ese problema, e a xente, pois bo, se guía moito polo
vista…si ve a unha persoa que non é forte é coma se esa persoa xa… non fose
adestrador… e… iso a verdade, está a prexudicarnos bastante, porque non significa unha
cousa a outra, pero bo… digamos que, xa non é ser forte ou non forte, senón estar ben
coa túa propia saúde xa tería que ser suficiente para poder ver que un adestrador é bo, no
sentido de que bo, polo menos si es adestrador que teñas unha boa saúde, que fisicamente
esteas correcto, porque tampouco hai que ser unha persoa super forte para ser adestrador,
porque á fin e ao cabo, os coñecementos teóricos non… non funcionan por ter máis
bíceps ou máis cuádriceps, non?
(TEMPO: 00:10:15)

MODERADORA: Ujum… e… vale, por exemplo, en canto ao trato, isto en xeral…
digo adestradores, pero poden ser compañeiros ou compañeiras de traballo ou… eu
que sei, outros adestradores doutros ximnasios ou algo, o teu crees que adoitan dar
os adestradores un trato diferente a si es home ou muller? Dígoo, por exemplo, na
linguaxe verbal ou á hora de dirixirche… aínda que sexa unha discriminación
positiva, por exemplo, cara á muller. Ti crees que hai un tipo de trato… bo pois iso,

como díxenche… como discriminación positiva cara á muller, como que tratan
diferente…? Os adestradores en xeral… non digo que xustamente poidan ser os teus
compañeiros… pero… ti crees que fan, así como que ao tío trátoo desta forma e á tía
ímola a tratar destoutra forma?
ENTREVISTADO: Si a ver, eu creo que é algo… bo, normal agora mesmo
principalmente pola ideoloxía que teñen as mulleres como os homes agora mesmo co
exercicio físico. Por… ou sexa, xa as… as mulleres sempre poden chegar dunha primeira
instancia ás mulleres e dicir que elas queren adestrar, pero non queren gañar moita masa
muscular, sabes? Ou sexa, non se queren poñer fortes, que é algo que é moi complicado,
e digamos que sempre tes que tentar tratar a o… ao alumno ou ao cliente por así dicilo,
pois… dándolle seguridade e o que o pida, pero bo, sempre tentando tender a que… a que
entendan que non vai pasar nada por adestrar forza, non te vas a poñer como un culturista
de forte. Entón, igual unha persoa… un… mozo vénche e coméntache que o non se quere
poñer forte porque o non o ve negativo, os mozos igual veno positivo. Pero igual unha
moza digamos que vai a un ximnasio porque quere tonificar, que esa é a palabra chave
que che adoitan dicir todas as mulleres, pero non queren gañar moita masa muscular, non
se queren poñer moi fortes, e iso… a ver, é o mesmo, pero o problema é que para
conseguir masa muscular é moi complicado. Pero é iso, esa connotación que ten gañar
masa muscular nos homes é algo positivo, eu creo que nas mulleres é algo negativo. Ou é
o… polo pensamento que hai agora, non?...
MODERADORA: Xusto acábasme de responder a unha pregunta que tiña logo,
porque eu por exemplo me refería, á hora de… pongámonos nun caso, danse unhas
clases pois… por exemplo de crossfit e hai mozos e mozas, a túa crees que ás veces
algúns adestradores… aínda que sexa de forma positiva, como que… tratan á
muller como que veña!... anímanche, pero como… bo tal… e aos homes xa lle están
aí veña! Non se que… tal… mesmo poden tratar aos homes dunha forma máis…
veña, non se que tal!... e ás tías máis… máis… coidadosamente máis verbalmente
falando… A túa crees que fan esa diferenciación? Ou… crees que os tratan a todos
iguais? En xeral eh… os adestradores, en xeral…

ENTREVISTADO: Si… digamos que… como que sempre se lles adoita dar un trato ao
xénero masculino un… bo, tentar que… como que consigan un logro como que teñen que
ser o máis de cada sitio, non? que teñen que ser digamos o “macho alfa2 por así dicilo,
non?, iso en ningún ximnasio vas ver alguén dicirlle a unha muller iso, tentarlle que…
sexa a mellor no ximnasio. Sempre adoita ser a unha persoa que é masculina, non? no
sentido de… “tes que levantar máis de aquí” sabes? ou… en ningún momento dinche, na
veña, con iso xa basta, xa o estás facendo ben, non!, sempre se tende a que sexa o que
máis levante e sempre adoita coincidir con que sexa unha persoa masculina, non? Cunha
persoa… cunha moza… pois non…eh… digamos que non se lles tenta a pedir tanto como
igual pídeselle a un home.
MODERADORA: Pero… por que crees que non se lles tenta pedir tanto?
ENTREVISTADO: Porque… porque ese pensamento xeral da sociedade é iso, que a
muller, xa se… como que se sabe que non vai conseguir os mesmos niveis que un
home… entón xa digamos como que xa non se lles pide tanto como un home, porque
digamos por exemplo pola potencialidade… “non vas chegar a este peso entón bo, con
que chegues a isto… xa me vale” non vas ser a mellor deste ximnasio, non? sempre vai
ser un home. Entón eu creo que igual pode ser… pode ser por iso, non?
MODERADORA: Claro, e por exemplo, tes escoitado ou empregado algún tipo de
frases por exemplo como “veña bótalle ovos non se que, tal” … cando estás a
adestrar a alguén ou por parte dos teus compañeiros… que igual o din
inconscientemente non?... falando… que por así dicilo este tipo de frases teñen unha
connotación negativa cando é cara á muller por frases como “non sexas nenaza,
veña… non se que… tal…” Si? Escoitáchelas?
(TEMPO: 00:15:04)

ENTREVISTADO: Si o escoitei e díxeno, á fin e ao cabo, a sociedade na que vivimos é
moi machista, entón temos xa implementao esas frases que non nos damos conta, non o
queremos dicir igual con… con… polo menos sen o meu caso, co que significa
realmente, senón que máis o dis por animar ou por tentar picar a unha persoa… non?

entón… digamos que… que si, que si, que o fixen, e escoiteino moitísimo. Bo, eu no meu
caso por exemplo téntoo cambiar, e bo sempre tento dar igual unha connotación positiva
a igual a algo que é feminino, non? e… o que si nunca o fixen, e en si a sociedade non…
non permite, é como unha connotación negativa a… a algo que é masculino, non?
como… “ miúdos collóns tes! ” por así dicilo, non? que é algo que sempre se di que
parece que sempre é positivo, non? nunca se lle dá unha connotación negativa senón,
como a un neno si dislle… que parece unha nena… que é como unha connotación
negativa, e non ten porque ser unha connotación negativa.
MODERADORA: Ujum, vale, agora imos pasar un pouquiño a falar do tema do
deporte na educación nos colexios, a ver que me… que opinas… e bo, por exemplo,
canto á educación, e bo, á materia de educación física Ti crees que hoxe en día
achega deberíao achegar o suficiente aos alumnos? Crees que… nos colexios faise
unha boa práctica do ensino do deporte ou o contrario, é precaria?
ENTRAVISTADO: A ver, eu creo que soamente se ten que ver… eh… como está agora
mesmo a sociedade, non? agora temos por exemplo en España, un dos índices de
obesidade en… en… de escolares… eh… máis grandes de toda Europa, non? e… eu creo
que é principalmente una das consecuencias de non ter unha boa educación na escola xa a
nivel de primaria, como de ESO, sobre o exercicio físico. Eh… eu tiven a oportunidade
de realizar as prácticas da carreira nun instituto, e… imos ver, os nenos chegan a
educación física eh… para pasar o intre… non… non o teñen, non o teñen como unha
materia… téñeno como unha materia “maría” que só se vai aí a facer un pouquiño de
exercicio e con iso xa aprobas, non se lles está ensinando os valores reais do exercicio
físico e… o bo que ten a nivel de saúde ao longo de toda a vida. E eu creo que iso, unha
das principais causas é dos profesionais da educación física, que digamos que non lle dan,
a connotación verdadeira eh… que se debería dar a este materia, non? e bo, xa con iso xa
a maiores, pois eh… as horas que ocupa a educación física pois en… os colexios e os
institutos, porque diga… creo que… aquí en Galicia son 2 horas á semana e creo que… é
moi pouco. Ou sexa, as recomendacións son moito, moito máis tempo, ademais que logo
as clases de educación física non é chegar e empezar a adestrar e empezar a moverche,

senón que ten a súa parte teórica, e… digamos que eu creo que en, en, nese caso, non se
está facendo ben… na educación non? no ensino en… nas persoas, nos mozos… non?
MODERADORA: E… por exemplo, eh… con respecto á educación que recibiches ti
de educación física, cando as túas eras… bo, cando eras un neno, eh… non sei,
destacarías algo positivo… algo negativo… crees que… era igual que o estás
describindo agora mesmo… ou tiveches a sorte de ter algún profesor ou profesora
que se implicaba máis…?
ENTREVISTADO: Positivo… coincidín que, tanto na miña etapa de primaria como a
miña etapa de secundaria, sempre tiven eh… profesoras de educación física. Pero, eh…
soamente podo dicir que tiven unha que realmente se implicaba connosco e… e digamos
que nos ensinaba ou nos quería ensinar a realizar cousas que non se saían facer de
normal, non? ou sexa, tiven a posibilidade en… na ESO de coincidir cunha profesora que
polo menos, ensinounos baile, a movernos… que… daquela, cando es un neno…
digamos que non non o pos tan é estima, pero é algo que non se adoita realizar e que algo
super importante, non? e hai igual cursos que non se ve nada diso, e é todo deporte, ou…
bo, non sei, realizar algo ben… Entón, bo!... pois connotacións… digo cousas positivas
pois… esa…. Cousas negativas pois eh… moi malo ensino… o este, o mesmo que vin
cando fun profesor, eh… en educación física, na ESO, como se portan os nenos en a…
en, en… o curso… pois eu tamén vivín iso e llo que é, e chegarse a educación física e
dicir, esta materia é para pasar o intre, para… si dannos un balón e podemos xogar un
pouco ao fútbol moito mellor que mo vou a pasar mellor… e… todo iso… bo… digamos
que por ese lao colleu esta fama, porque non se lle ten tanta importancia a… a este
materia que en realidade é super importante, non? e que vai ser necesaria nun futuro, si
non queremos eh… estar a maior parte da poboación mal fisicamente, non? que á fin e ao
cabo repercute na saúde.
(TEMPO: 00:20:21)
MODERADORA: (Afirmación), E, por exemplo, considerabas que a túa
profesora… non?, porque me habías este que tiñas profesoras sobre todo… bo,
tamén tiveches profesores… eh… utilizaba algunha linguaxe diferente ou valoraba
diferente aos mozos e ás mozas? Por exemplo, á hora de poñer os exemplos… isto

canto á educación na escola, non? que á hora de poñer un exemplo pois si utilizaba a
un mozo, ou a unha moza… ou… por exemplo… adoitaba dicir “bo veña, tal, non se
que…” E adoitaba por así dicilo em… recomendar, por exemplo, xogar ao futbol
máis aos mozos… e ás mozas outra cousa… ou como… Como crees ti?
ENTREVISTADO: Si, si, si… tiven as situacións estas de… eh… momento libre, de
educación física, a hora libre… e… o mozos xogar ao fútbol e as mozas estar sentadas
mirando como xogamos, non? Eh…. Ese tipo de situacións si que as vivín e vinas, e…
ou… as mozas estar dentro nos colchóns sen facer nada non? entón… por iso digo que…
que está… está… bo…
MODERAORA: E… e… O profesor como que non lle esixía facer nada, non? em…
xa…
ENTREVISTADO: Por exemplo, nesta situación que era mítica hora libre de educación
física na que non se facía nada, e que era facer o que vós queirades… pois bo, é o mítico
de mozos xogar ao fútbol e as mozas pois… si non querían facer nada, pois non facían
nada, do mesmo xeito que había mozos que igual tampouco lles apetecía facer nada, que
non lles gustaba o fútbol e estaban coas mozas non?, pero bo, eh… pois digamos que eu
vivín iso e é iso, á fin e ao cabo eran profesoras, neste caso, eh… digamos do INEF de…
principios de ano, que empezara… eu creo que recibiron outro tipo de educación, non? e
non se han ir renovando, e por tanto, víronse ese tipo de situacións, non?, pero bo, que
son casos concretos non? nunca se sabe…
MODERADORA: Ou sexa, o teu crees que agora mesmo, coas nuevo promocións
que están a saír… igual con a… co mínimo, non? que vos ensinaron con respecto…
bo, á igualdade de xénero, o teu crees que hoxe en día un profesor das nuevo
xeracións que van saíndo, tentaría por así dicilo… tentar… em… que se fixese un
trato igual entre os mozos e as mozas… esixir tamén ás mozas que aos mozos que
fagan tamén deporte e… e iso, non? Ti crees que… que hoxe en día vai cambiado
iso? Por exemplo, coas nuevo xeracións que van saíndo…
ENTREVISTADO: A ver, á fin e ao cabo, ensínannolo na carreira, suponse que nós
temos esa competencia, non? de igualdade, á hora de estar en clase e de tentar que os

dous xéneros pois… eh… digamos que se xunten e consigan traballar e realizar deportes
xuntos, non? pero bo, sempre hai… á fin e ao cabo non deixamos de ser persoas, cada un
temos o noso pensamento, e haberá persoas que son profesores de educación física e
verán iso mal, e persoas de educación física e profesores que tentarán implementar iso, e
que haxa unha igualdade de xéneros dentro de a… da clase, non?
MODERADORA: E, por exemplo, em… Por que crees que a medida que van
crecendo as nenas, hai unxa diminución polo interese no deporte? Porque a segue
habendo, quizá máis antes que agora, pero a que crees que se debe isto? A unha…
non sei, pode ser unha desmotivación que ten de ir a clase, ou… igual non teñen o
mesmo… “impulso” por así dicilo por parte dos seus familiares que aos mozos…
ENTREVISTADO: Esa é, si, eu creo que porque non se lles valora e iguala elas que a
eles, por así dicilo, non? sempre hai un momento no que pensas nun deporte e sempre
pensas en alguén masculino que feminino, no canto de alguén feminino, non?. Entón, eu
creo que é iso, as poucas mozas que poden seguir no deporte é porque realizan un deporte
e son boas e están motivadas con iso, pero… do mesmo xeito que… esa é a diferenza, eu
creo, non?... que igual as mozas déixano por iso, porque non se lles dá o mesmo valor e
importancia ao que realizan elas en comparación co deles.
(TEMPO: 00:24:25)

MODERADORA: E… por exemplo, hai moita xente que considera que hai deportes
para mulleres e outros para homes, que… que opinas respecto diso?
ENTREVISTADO: Eh… eu, eu…o que opino sobre iso é que me parece unha auténtica
bobada, o deporte non está para realizalo un mozo ou unha moza, o deporte está para
realizalo e punto. Dá igual ser mozo ou moza, entón, que de normal, tradicionalmente
haxa deportes nos que haxa máis mozos, e outros deportes nos que houbo máis mozas,
paréceme perfecto, vale, é algo da nosa historia, pero eu creo que é algo que hai que
cambialo pero… eh… o deporte non entende de xénero, eu creo que non. Entón tería
que… tería que realizalo tanto mozos como mozas, como… calquera persoa que queira
practicalo.

MODERADORA: Claro, estabamos a falar que por exemplo tamén hai moitos pais
que… que por exemplo si que se animan… bo pois, pois ah… a que os seus fillos
teño un pouco de… bo, que realicen actividades extraescolares, ou se apuntamento a
algún deporte, pero é verdade que aos seus fillos, adoitan apuntalos nun deporte
pois iso, en función da súa… do seu sexo, e hoxe en día segue pasando, non? entón…
non sei, crees que as nenas senten apoiadas ou teñen o mesmo apoio dos seus pais á
hora de practicar o deporte que si fose un neno… con respecto aos seus irmáns… ou
aínda que os pais sexan deportistas a o… a o… aos nenos adóitaselles dar algo máis
de apoio… non se… que opinas? Bo algo xa me contestaches, pero…
ENTREVISTADO: Si, eu creo… pois iso, o que che dixen. Eu creo que o apoio que se
lles dá ás mozas é, para realizar un deporte feminino. E o apoio que se lles dá a un mozo,
para realizar un deporte masculino. No momento no que un mozo, quere realizar un
deporte tradicionalmente de mozas, a familia… eh… ou digamos que ten unha mente moi
aberta que é o que se adoita dicir agora, ou… probablemente non o apoien. Do mesmo
xeito que un mozo si quere facer ximnasia rítmica, que é un deporte que o adoitan
realizar as mozas, moi raro, que por exemplo, unha cabeza de familia, un pai de familia
que se adoita dicir, pois o apoie, non? a non ser que teña unha mente por así dicilo liberal.
Que tradicionalmente non se apoiaría na maioría das familias, pero, bo, isto é… é a miña
opinión persoal. Do mesmo xeito que a unha moza no momento que empeza a xogar ao
fútbol, si que vin moita participación máis estes últimos anos das mozas e a integración
de equipos mixtos en categorías menores, non? principalmente porque moitas veces, por
exemplo, como pode pasar no fútbol, eh… as mozas non son suficientes para realizar un
equipo de fútbol e adoitan xogar cos mozos en categorías menores, ata que conseguen
chegar a unha idade, e conseguen facer un equipo principalmente de mozas, en… nese
sentido paréceme ben, é máis, si adoita… adoitan haber moitas mozas que adoitan ser
moi boas e as mellores dos quipos en… en… equipos mixtos de categorías menores,
entón, em… desa maneira paréceme ben, pero bo, o que, o que dixen, eu creo que, tense
a mentalidade que no momento que o teu fillo, realiza un deporte feminino ou a túa filla
realiza un deporte masculino, é como… pouco máis unha desgraza, e… non sei, non se
quere apoiar iso, entón… bo, iso aos poucos esperemos que vaia, vaia… cambiando…

MODERADORA: Bo agora que xurdiu o tema, si que me gustaría preguntarche,
porque estabamos a falar do fútbol, é… haber, é verdade que hai deportes que…
pois que… polas condicións físicas e polo corpo que teñen, pois si que hai unhas
diferenzas, por así dicilo, nos resultados e o rendemento entre o home e a muller…
ENTREVISTADO: Si…
MODERADORA: Que podiamos falar… por exemplo de… halterofilia, non?, vale.
Pero por exemplo en fútbol, que é o que dis ti, eh… tamén podería ser que poderían
facer equipos de homes e mulleres mixtos e que fosen igualitarios, non? non sei, non
se que opinas respecto diso disto porque… claro o fútbol, bo non sei, ti como
profesional saberalo mellor que eu, igual hai algún tipo de motivo polo que non fan
eh… equipos mixtos entre homes e mulleres, pero bo, eu creo que tamén podería ser
un pouco… non?...
ENTREVISTADO: Eh… Si a ver… o caso do fútbol é… é complicado, porque ten
moitas variables en… implicados no seu propio deporte, intrínsecos eh… como pode
ser… o aspecto físico, o técnico e o táctico, non? entón… si a nivel físico, bo, está
demostrado que… en todos os deportes, sigamos que o xénero masculino ha conseguido
uns resultados mellores que a muller, non? e por iso adóitase dicir deporte feminino,
deporte masculino… que lle home é máis forte ou menos forte… tal…
MODERADORA: Pero o teu crees que por exemplo… o feito de separalos… non é
que sexa unha desvantaxe senón que crees que por exemplo sería unha vantaxe para
que a muller destacase cando logra os seus logros, dentro das mulleres porque…
quizá, eh… aínda que os dous, aínda que hai mulleres que están fisicamente moito
mellor que os homes e viceversa, crees que desta forma, separándoos, si que se fai
destacar ás mulleres que si por exemplo estivesen en mixto, que moitas veces,
poderían destacar as mulleres, pero maioritariamente non… dicir a palabra fea…
“que lle faga sombra” un home pero…
ENTREVISTADO: Si, si, si, si…
MODERADORA: Crees que máis que nada é por isto, non?

ENTREVISTADO: Eu creo que, poderiámolo encaixar en diferentes modalidades, non?...
ou sexa, modalidade de deporte masculino, deporte feminino e deporte mixto, e bo,
pois… non quítache de facelo, imos ver… o deporte está para facelo, e o que temos que
facer é tentar integralo pois… da mellor maneira posible. Que é futbol masculino? Pois é
fútbol masculino, que é fútbol feminino? Pois é fútbol feminino… a cousa é que hai que
tentar velo os dous por igual, non? porque… porque sexan mozas non significa que sexan
menor que que sexan mozos, si… neste caso, hai máis diñeiro e digamos que hai máis
afección e tal… pois iso, levan moitos anos máis os equipos masculinos de fútbol por así
dicilo, eh… estando ao bode do canón, por así dicilo, e os equipos femininos están a saír
agora aos poucos máis á boia, non?, entón, é comprensible que se lles digamos… un
maior protagonismo ao masculino que ao feminino… pero bo, porque xa vén de tradición
non? de sempre, agora o que hai que tentar que facer, pois iso, polo propio deporte, xa
sexa masculino ou feminino, pois que estea ao mesmo nivel non? que consigan os
patrocinios… que a xente se implique igual… e bo, eu creo que aos poucos se está
sabendo que vai mellorando, pero bo, poñemos lle fútbol porque é onde máis chicha hai,
por así dicilo… pero bo, logo hai outros deportes nos que tamén tería que pasar o mesmo,
non? Do mesmo xeito que na ximnasia, que a halterofilia, do mesmo xeito que a
natación… non? e… eu creo que igual onde máis discrepancias hai de xénero é en… no
fútbol, non? porque… logo ao fin… bo… noutros deportes sempre pasa o os meus…
tamén pasa igual, pero igual non se lle ve tan… tan diferente, non?... pois… en
halterofilia eh…. vese as mozas que son fortes, os mozos que son fortes… ou sexa, non
creo que haxa tanta diferenza de xéneros de… protagonismo, non? noutros deportes. Eu
creo que igual poñemos lle exemplo como fútbol que… é digamos o… onde máis se tenta
discrepar entre mulleres e homes… adoita haber máis machismo relacionado, pero….
Noutros deportes creo que non está tan… tan implementado ese machismo.
(TEMPO: 00:31:58)
MODERADORA: Bo pois… xa che me adiantaches aos temas… (risas). Imos
empezar agora co seguinte tema, que é o de logros e medios de comunicación, e bo
que xa… vas aí… adelantándoteme, e gustaríame coñecer tamén iso… eh… crees

que, á muller deportista, en xeral, dáselles o mesmo mérito e recoñecemento que aos
homes deportistas nos medios de comunicación… coa xente?...
ENTREVISTADO: Claramente non, pero bo, temos que ter en conta que estamos a falar
de medios de comunicación, e os medios de comunicación eh… comunican en base a
quen comunica… entón, si a persoa que comunica ten un pensamento machista, e sen…
igualdade de xéneros, pois entón, á hora de realizar as noticias, pois non vai ser
igualitario, non? entón… ese é o problema que temos, ou sexa, non se lles dá… non se
lles dá a mesma importancia ás mozas que aos mozos, iso está claro, de normal, pola
sociedade na que estamos…
MODERADORA: Claro… claro, ou sexa, poderíase dicir que…um… non se lles dá
a mesma importancia tampouco aos logros que conseguen os homes e as mulleres, e
por así dicilo, os homes seguen nos medios de comunicación “eclipsando”, non? por
algunha forma por así dicilo… aos logros conseguidos por… polas mulleres… ou iso
é o que tamén nos fan ver, non? que non… que nos mostran… entón…
ENTREVISTADO: Si…
MODERADORA: Claro… um… vale, e… por exemplo, eh… en conto aos logros,
sen ser nos medios de comunicación, na familia, nos amigos… o teu crees tamén que
se lles dá a mesma importancia aos homes e as mulleres ou crees que aos homes
ségueselles como… premiando máis... coa familia… que ás mulleres?
ENTREVISTADO: Si, probablemente si, por… tamén polo mesmo, ademais, iso, tense
un pensamento de que a muller non pode realizar uns certos deportes e que o home pode
realizar todos os deportes, e… no momento no que unha muller, rompe por así dicilo ese
esquema, digamos que a familia non o ve ben de todo, non? entón… digamos que… iso,
que si, pode chegar o momento e a ocasión de que non se lle dá a mesma importancia,
non?...
MODERADORA: E crees que iso tamén lle pode afectar á deportista non? que…
quizá poida pensar en deixar o deporte ou facer un deporte “máis feminino” do
mesmo xeito que o home que fai un máis “feminino” que considera a sociedade, e

déixao porque está a sufrir unha especie de… que non o apoian e que… e que non…
que, aínda que lle guste o deporte quizá non o leva adiante porque…
ENTREVISTADO: Si… si… iso tamén depende da persoa. Unha persoa que non necesita
moitos encomios e ve que o consegue cos seus propios méritos e está contenta si, pero bo,
si é unha persoa que ve que a súa familia non a apoia, os seus amigos non a apoian… pois
entón a moza vai dicir, pois mira… estou a conseguir isto e ninguén me apoia, pois mira,
non me merece a pena, por así dicilo… non sei… depende do caso.
(TEMPO: 00:34:52)
MODERADORA: E… por exemplo nas noticias, Que crees que é o que máis destaca
cando salgue unha noticia dunha muller deportista? Em… crees que destaca máis o
logro conseguido ou ás veces adoitan saír noticias e adóitaselles dar maior
importancia a cousas como o aspecto físico que ten a deportista ou…
ENTREVISTADO: Si, si… depende da noticia, non? em… haberao noticias que o farán
en base ao logro que obtiveron e haberá noticia que se basean no aspecto físico. Si que
vin, por exemplo, em… a non ser que sexan persoas moi características, por así dicilo, ou
homes moi característicos, non se adoitan fixar no seu físico, non?... e nas mulleres
sempre… antes si unha muller quedaba campioa de algo… sempre hai noticias que antes
se fixan en fisicamente como é esa persoa antes que o logro que obtivo, non? que igual
non se lle pon máis en valor iso, que igual ten moita masa muscular, que é algo que se ve
negativamente na sociedade, non? e antes de que esta persoa ha conseguido tal, non, esta
persoa… mirade canta masa muscular ten… oh… mirade que corpo tan feo ten, non?
adóitase dicir… Entón bo, depende da noticia, e depende do medio de comunicación,
pero si que hai ese tipo de noticias que no xénero masculino non adoita pasar…
MODERADORA: E… crees que por exemplo hai un seguimento informativo nos
medios de… do deporte feminino ou crees que non se segue tanto, cando salgue
unha noticia é algo casual de que gañaron algún tipo de deporte e… ou… crees que,
por exemplo, ao contrario, que si que hai un seguimento diario ou semanal de
estas…

ENTREVISTADO: A ver, eu creo que agora co auxe que hai das redes sociais e dos
medios de comunicación que están en internet, sigamos que non son os… os medios
tradicionalistas que había antes, non? como podían ser os xornais e a televisión normal.
Eu creo que agora, si que hai máis noticias sobre o deporte e o exercicio físico feminino,
pero si que se… de normal, adóitaselles dar máis importancia a o… aos logros
masculinos que femininos.
MODERADORA: Ujum… vale, e agora centrándome un pouco máis no tema do
deporte, por exemplo halterofilia, Ti crees que a representación feminina nos
medios… empeza a destacar un pouco? Ou sexa, crees que destaca, non destaca
como outros deportes… en si a halterofilia e logo as mulleres en halterofilia… xa…
nos medios… como en… en… as redes sociais, a televisión….
ENTREVISTADO: Si, a ver, hai que ter en conta, que a halterofilia é un deporte
minoritario, que non o realiza moita xente, entón son teñen moita visibilidade como pode
ter os deportes de equipo como pode ser baloncesto… eh… como pode ser o rugby,
fútbol americano… non? por dicir outros deportes que non son o fútbol clásico e
normal…. Entón… xa partimos con esa, de que non ten tampouco moita visibilidade…
adóitase ver como moito os xogos olímpicos si es unha persoa que non ten moita relación
por exemplo coa halterofilia. Eh… pero… bo, iso igual non é algo negativo, no sentido
de que, logo por exemplo temos representacións femininas, como pode pasar aquí en
España como con Lida Valentín, que é super famosa, mesmo máis famosa que mozos que
tamén son super bos pero que…bo, ela á fin e ao cabo no noso país temos a sorte de
contar con ela, con todo o palmarés da halterofilia que temos, e eu creo que é un exemplo
a seguir e grazas a iso, na halterofilia hai moita representación feminina e moitas mozas
que están a adestrar halterofilia que son moi boas. Entón canto á halterofilia o propio
deporte, eh… eu creo que é un deporte que está bastante compensado entre mozas e
mozos, eh… pero bo, aínda así é un deporte minoritario e que é unha poboación moi
pequena en comparación con outros tipos de deporte.
MODERADORA: E… por exemplo, nos logros mesmo da halterofilia, A túa crees
que as mulleres que practican halterofilia recoñéceselles os mesmos logros do
mesmo xeito que os compañeiros? Por exemplo, crees que o tema dos pesos… o feito

de que os pesos que poida levantar un mozo, por exemplo, é unha cuestión que fai
decantar esta discriminación positiva… ou por exemplo, que cando hai unha
competición, a túa tamén como competidor, em… que se adoita esperar máis gañar
un campionato ou non se espera deses mozos… vai veña, a ver si polo menos o
equipo masculino, gana, non? pero igual nas mozas, é verdade que as animan, pero
non… non se lle dá o mesmo mérito ese de que bua… leste levanta 200 quilos e á
moza tamén “moi ben” pero ao final non é o mesmo?
ENTREVISTADO: A ver, sempre se tenta premiar o que máis levanta, o que máis corre,
o que máis salta, neste caso, sempre adoita ser o xénero masculino, entón… sempre…
digamos que… dá máis visibilidade iso… o que consegue máis. Entón neste caso, ao ser
o xénero masculino o que adoita facer esas cousas en maior nivel, o que adoita…
digamos… a xente antes prefire ver unha persoa que levanta 200 quilos que unha persoa
que levanta 100, non? aínda que logo os dous, en relación de peso e… quilos levantados,
andan aí, non? Entón bo… eh… non se, eu creo que… adoita pasar… nun equipo… eu
creo que sempre queres que gañe o teu equipo, xa sexan mozos ou mozas, e eu creo que
non… non… non hai ningún tipo de discriminación, eu creo que o teu si es dun equipo,
sempre queres que gañe o teu equipo, sexa masculino ou feminino, pero iso depende das
persoas e como pensan. O que si che digo respecto diso é iso, quen sempre se lle dá máis
visibilidade ao que máis levanta, quen mellor fai as cousas por así dicilo, quen mellor
logra o obxectivo principal, non? porque, do mesmo xeito que nunha carreira de 100
metros lisos, o importante é correr o máis rápido eses metros, por iso dáselles tanta
repercusión a Usain Bolt, non? que é a persoa que máis correu os cen metros lisos en…
en todo o mundo, toda a historia… e como igual as mozas non conseguen iso, non
conseguen ese obxectivo, pois igual non se lles dá esa visibilidade, aínda que se sexa un
logro tamén como corren eses metros dunha forma brutais.
(TEMPO: 00:41:26)
MODERADORA: Si… si… eu dicíao porque pode haber unha moza que… eh.. pesa
49 quilos e faga un levantamento dalgún dos movementos de halterofilia que
supere… non se, que faga unha arrancada con 60 quilos, pero pesa 49… a un mozo

que bo, ten un peso alto e levanta moito peso, pero o boto de conseguilo, o esforzo
que lle supón, que aínda así sigan premiando máis o outro que leste…
ENTREVISTADO: Si, si, eu creo que si que pasa iso, non é polo que digo, xa non vou
poñer xénero masculino ou feminino, senón quen levanta máis e quen levanta menos.
Oxalá, houbese o caso ese, que as mozas levantasen máis, porque eu creo á miña pensar,
que… ou sexa… a xente estaría máis vendo como levanta eses quilos… aínda que, si fose
mozo como moza, non? a cousa é iso, quen levanta máis, quen dá máis exhibición, o que
dá aí a chicha nun campionato, non? o ver quen levanta máis.
MODERADORA: Vale… e… por exemplo, Cales crees que son os estereotipos que
veñen asociados á halterofilia, e logo ao físico dos seus atletas? Tanto a mozos como
a mozas. Que crees ti que opina a sociedade? Pois… halterofilia… dos mozos… eses
estereotipos que veñen asociados ao deporte… Cales destacarías ti? Que crees ti que
son os que ven máis…?
ENTREVISTADO: Os estereotipos da halterofilia creo que un é “vasche a herniar”, ou
sexa, de que che vas a romper…
MODERADORA: Pero iso aos mozos, a mozas ou a ambos?
ENTREVISTADO: Iso a ambos, Que queres, que che diga o estereotipo por xénero?
MODERADORA: A non…non…non… o teu…
ENTREVISTADO: Eu creo que na halterofilia de que che vas a lesionar, que che vas a
lesionar… que che vas a romper levantando eses quilos… e todo iso. Eu creo que ese é o
máis top, e que logo se viu a incidencia lesional deste deporte é das máis baixas. Entón,
que pasa, que ver levantar tantos quilos parece que che vas a romper, non? por así dicilo,
porque é o que pensa a sociedade, entón bo, soe estar nesa relación. Logo nas mozas, o
que máis se ves é “vasche a poñer moi forte” porque ao final o que máis se ve é que un
adestramento de forza como está implícito na halterofilia, pois ganas moita masa
muscular… é un tipo de adestramento no que acabas poñéndoche forte, pero é
principalmente saúde…

MODERADORA: Claro, pero cando din forte, coma se te foses a poñer… máis…
coma se asociáseno a un físico masculino, non? é máis a iso que ti podes estar forte e
ter un corpo… bonito…
ENTREVISTADO: Exacto… pero o teu logo, o teu logo ves… ás persoas que realizan
halterofilia, e non están monstruosas. Que pasa, que a sociedade pensa que unha muller
ten que estar delgada, con poquita masa muscular, con tales cuervas non se que… pois
claro, si sálguese dese canon que xa está marcado… pois claro, logo pensan que che vas a
poñer super forte e vas parecer un mozo e tal… e logo ves a persoas que levan 20 anos
adestrando e que ten un corpo normal e corrente, que está forte e aínda por encima está
san, está san…
MODERADORA: Xa… xa… e como crees ti que se podería cambiar este modo de
ver que ten a sociedade actualmente ou que… que crees… ti que farías? Como crees
que se podería cambiar isto en relación a… a este deporte e por exemplo á muller,
non?
(TEMPO: 00:45:02)

ENTREVISTADO: Pois eu creo que está… teñen este tipo de estereotipos polo
descoñecemento que hai cara a ese deporte. Temos que ter en conta que é un deporte
minoritario, que moita xente non o coñece… o pouco que se coñece é xente, levantando
quilos, entón… ao ter… ese tipo de estereotipo… o que hai que facer é concienciar á
xente que é a halterofilia, ensinarlle como se realiza, que é súper segura… que non non
che vas a lesionar á mínima nin nada… e iso, ensinarlles e que… e que haxa
recoñecemento con respecto a iso, non?
MODERADORA: E… por exemplo, agora xa pasando á percepción do corpo, ti
como profesional, cando traballas, ou sexa… cal crees ti que é o canon de beleza que
ten a sociedade e doutra banda, tamén me gustaría preguntar vivir ou vives algunha
situación onde algún alumno ou alumna eh… busca ese tipo de… de canon de
beleza… ou por exemplo…em… si tamén che pasou que haxan ir buscando ese tipo
de canon de beleza e ao final, ao adestrar contigo ou con outros adestradores,

cambie a súa percepción. É dicir, Cal crees ti que é o canon de beleza actual,
pasouche algunha situación de estas… ou...?
ENTREVISTADO: Si, a ver… contextualizándoo no meu ximnasio, em… o que se
adoita facer cando van a un ximnasio e… digamos que queren adestrar…. E bo, nós
como educadores e profesionais físico-deportivos o que temos que dicirlle é, ouve,
quieta, imos ver… eh… a túa adestrando os brazos non te vas a poñer… super forte... do
mesmo xeito que un mozo por adestrar o glúteo non vas ser unha moza… que é o que
adoita pasar nos ximnasios convencións. Entón nós á fin e ao cabo tamén somos
educadores a nivel mental, non? temos que educarlles no exercicio físico, e ensinarlles
que ter un glúteo e uns brazos grandes non é de mozo ou de moza, é saúde. Entón, é o
que digamos que… e é o que debemos tentar, non? se cadra hai persoas de que si que se
lles cambiou a mentalidade e persoas que non, porque son moi cabezones e… teñen
digamos eses estereotipos fixados na mente e non consegues quitarllos, digamos que é
imposible facer nada.
MODERADORA: E… por exemplo, bo, con relación a esa imaxe que ten a
sociedade, eh… eh… bo, a imaxe do corpo feminino, do mesmo xeito que de corpo
masculino, Como crees que afectan os medios de comunicación? Ou sexa, Como
crees que inflúen estes medios na sociedade? De… canto á imaxe do corpo, tanto
feminino como masculino… porque o teu dis que veñen cun canon… o teu crees que
a principal fonte… o que dan problemas son os medios de comunicación que están a
difundir continuamente este canon?
ENTREVISTADO: O gran problema non, pero bo, digamos que é algo que tamén afecta
e inflúe. Si o teu por exemplo sempre estás a ver a imaxe dunha deportista que sempre
están a poñer como que é a mellor tal, e fisicamente teñen este corpo, e logo se cadra
outra persoa cos seus logros, unha moza que cos seus logros consegue maiores cousas,
pero fisicamente non é o corpo que a eles lles gusta, pois claro, á fin e ao cabo é como…
como un anuncio, non? como unha promoción a este corpo, do mesmo xeito que nun
mozo, non? Entón sempre teñen algo de culpa os medios de comunicación e hai que ter
moito…moito cuidao con iso… con que promocionas ou que insignias nos medios de

comunicación porque claro, logo hai millóns de persoas vendo esas cousas e vanse a fixar
nuns canons de beleza que igual non son os reais…
MODERADORA: Que poden ter problemas de saúde logo…
ENTREVISTADO: Esa é… tamén. Entón por iso sempre houbo problemas de anorexia,
bulimia… por exemplo coas mozas de conseguir corpos super delgados porque digamos
que o canon de beleza é ese, non?
MODERADORA: Bo, e tampouco nos podemos esquecer dos homes que dentro do
que cabe, tamén queren chegar ás veces a un ideal de corpo e non o conseguen e… e
sofren…
ENTREVISTADO: Si, si… exacto, e fanse moitas barbaridades e acábase poñendo a
saúde en risco por iso, por tentar chegar a ese canon de beleza masculino ou feminino a
cosata da saúde…
MODERADORA: Ben, entón digamos que, en xeral, a sociedade ten unha
concepción negativa cara ás mulleres musculadas, que salguen da normativa social.
o teu crees que isto está a cambiar ou que aínda segue… aí… bastante…? Sobre
todo, as que si que salguen da normativa, aínda que pouquiño a pouco…

(TEMPO: 00:50:16)

ENTREVISTADO: Eu creo que…si, si, si… segue habendo unha connotación negativa
cara á masa muscular nas mulleres. Eh… bo, aos poucos eu creo que se irá normalizando,
á fin e ao cabo, cada vez hai máis, polo que cantas máis mulleres haxa con masa
muscular máis se vai a normalizar, non? bo, e hai de deportes que é iso, agora por
exemplo está o tema do crossfit que son persoas musculadas, non? persoas que pasan
moito tempo no ximnasio, e bo, cada vez hai máis persoas no crossfit e están a ver que
para conseguir eses corpos que teñen os profesionais no crossfit, pois que, é, moi
complicado. Entón, por practicar crossfit non te vas a poñer así, do mesmo xeito que por
practicar halterofilia non te vas a romper o xeonllo… sabes? Entón, digamos que eu creo

que aos poucos se irá normalizando, pero dependendo onde vives, porque si es unha
persoa que non realiza deporte, nin exercicio físico nin estás metido nese mundo… pois
vas ter outro tipo de pensamento, non? un pouco máis… máis… digamos… es máis
ignorante sobre iso.
MODERADORA: Ajaa, e… por exemplo, gustaríame saber un pouco a túa opinión
sobre… bo, algunhas noticias que salguen en relación a mulleres que recibiron
comentarios polo seu físico, porque estaban musculadas, do mesmo xeito que por
non estar musculadas e ter… eh… máis peso, e… e… Crees que cando pasan este
tipo de situacións téñense reprimendas eh… as suficientes reprimendas contra as
persoas que exercen este abuso? Non? Ou… ou… á fin e ao cabo, acábaselle dando
a menor importancia e quedan no esquecemento?
ENTREVISTADO: Eh… bo, a ver… o claro exemplo que se me ocorre agora por
exemplo é cos árbitros e árbitras agora, que hai no fútbol profesional, non? que
ultimamente houbo moitos insultos cara a elas, a Linieres… como que non teñen nin idea
de como realizar o seu traballo e todo iso… e logo as sancións que teñen non teñen
sentido ningún, non? igual sancionan ao club, que o club non fixo nada, e… son os
afeccionados que están fóra os que están a poñer a parir a esas árbitras. Eh… non sei, por
exemplo, logo canto a mozas que teñen moita masa muscular eh… que en redes sociais
exhiben o seu corpo pónselles a parir tamén por iso… como que son horrendas e tal…
eh… buf… eu que se, seguen pasando esas cousas, esperemos que cambien, pero bo, é
complicado todo, sempre hai persoas que non pensan igual ou non pensan como deberían
pensar, ou para eles é unha aberración e vano a seguir pensando. O obxectivo que hai que
facer é que non, que entendan que sexa fea, feo ou malo ou o fagan mal ou o fagan ben.
MODERADORA: Todos os corpos son válidos… Bo, e agora xa imos entrar nas últimas
preguntas, eh… agora imos falar un pouquiño sobre a muller e o deporte en xeral, e
gustaríame así que me fixeses un mini resumo de como crees que foi a incorporación da
muller na historia, no deporte. Ou sexa, Cal crees o teu que foi o motivo polo que a
muller se incorporou máis tarde…? Non sei, o que ti…
ENTREVISTADO: Eh… a ver, eu tampouco son un profesional sobre iso, e con poucos
coñecementos teóricos que teño, non podo falar con moito criterio, pero bo, eu creo que á

muller, sempre se lle tratou como que non é apta para realizar deporte, os indicios
históricos que vin tanto aquel maratón que houbo facer moitos anos que unha muller sen
dorsais púxose a correr e os homes empuxábanlle e sacábana da carreira, pois marcaron
un comezo, e viuse como que, que non se aceptaba que a muller fixese deporte, que a
muller tiña que estar na súa casa, coidando os seus fillos… que cando estás embarazada
non podes facer deporte nin exercicio físico porque a vas a lear, tal… Entón eu creo que
esas concepcións que se tiveron historicamente son as que provocaron que a muller se
incorpore máis lentamente no deporte. Eh…. a muller si que realizou deporte, pero é que,
cando realizaba deporte, era para… non era para realizar deporte en cando á saúde ou
unha práctica de rendemento, senón que era para rirse dela. Por exemplo, moitos partidos
de fútbol antigos de mulleres, pois… xa loas propias retrasmisiones que se facían por
televisión, os propios comentaristas rían delas, non? e… e… poñían barbaridades, non?...
que pasa, que si xa desde esa historia, eh… na que sempre se tratou á muller así, pois é
normal que logo máis tarde se incorporase, non? digamos que aos poucos a sociedade
tenta evolucionar e ter… e… e… e iso, evolucionar para ben, non? entón por iso aos
poucos vaise integrando aos poucos porque digamos que aínda que non sei si será así, a
sociedade é un pouco máis tolerante, sempre quedan os atrasados que aos poucos van
desaparecendo e van aceptando á muller no deporte, pero bo, a muller no deporte tívoo
moi difícil, sempre. ¿En deportes concretos non? igual outros deportes sempre se lles
premiou, como foi a ximnasia.

(TEMPO: 00:55:40)
MODERADORA: Íache a preguntar…sobre… eh… que opinas sobre que non se lle
permitise ás mulleres participar nos primeiros xogos olímpicos e que logo, nos
seguintes, permitíseselles participar pero só nalgúns, como en tenis… ou así… non
se… que opinas ti respecto diso de isto…?
ENTREVISTADO: Bo pois iso, por esas crenzas que houbo trolas de que… bo, de que
non podían realizar deporte e todo iso… e bo, é por descoñecemento á fin e ao cabo, pois
eh… había un descoñecemento sobre iso, sobre o… imos ver, o exercicio físico, o
deporte, a actividade física aínda está a se explotar, aínda hai coñecementos teóricos que

non se saben…eh… que están en auxe… entón hai moito descoñecemento sobre iso, e
máis sobre todo naquelas datas, entón… claro, xa partindo de que agora mesmo hai moito
descoñecemento aínda neste ámbito, daquela nin mo imaxino. Entón claro, eh… daquelas
tendíase a facer iso, e ante ese descoñecemento a non deixar que a muller puidese facer
cousas.
MODERADORA: Claro, e… xa pasando a o… hoxe en día, aínda hai países, que
aínda nos xogos olímpicos do ano 2012 de Londres, aínda acudiron sen
representación feminina, bo, pois en certos deportes, a pesar de que no ano 94
redactásese unha carta por parte de comité olímpico onde se destacaba pois a
importancia e necesidade de incluír os medios necesarios para promocionar a
participación feminina. Ou sexa, gustaríame saber… crees que se lle dan os
suficientes

medios

ás

mulleres

no

deporte

profesional?

Para

que…

e

promociónano… ou… crees que aínda aínda non…. non se lle dá a suficiente
importancia ou os suficientes medios non, a elas para que poidan destacar no plano
deportivo profesional?
ENTREVISTADOI: Pois clara, clara, claramente vese que non… que non é así, que á
muller non se lle dá a mesma importancia agora mesmo e que aos poucos está a
evolucionar e esperemos que para mellor e bo pois… esperemos que siga evolucionando
e vexamos máis deporte feminino, porque… temos o pensamento, xa, por tradición, de
que é peor que o masculino, e non… non… non significa nada. Entón bo, esperemos que
os próximos xogos olímpicos haxa máis representación feminina… eh… haxa deportes
nos que non falle… non haxa só equipos masculinos, senón que haxa feminino… que á
fin e ao cabo é iso, o deporte, o exercicio físico, a actividade física… é…é… iso e xa
está., non é deporte masculino, é deporte e xa está, non entende de xéneros nin de sexos
nin nada. Entende de deporte, exercicio físico e actividade física e punto.

MODERADORA: Ujum… vale, e xa, por último, a última pregunta… eh… bo… Ti
crees que a trasmisión de estereotipos e de valores que se van transmitindo de
xeración en xeración… eh… relacionados coa muller e o deporte e todo isto que o
teu dicías da muller embarazada… tanto o home tamén… que si facer certos

deportes vasche a lesionar un xeonllo… o teu crees que estes estereotipos que se van
transmitindo dificultan en gran parte ou por non dicir case, que se logre unha
igualdade entre sexos? Ti crees que esta é case, por así dicilo, a maior dificultade que
hai que combater?
ENTREVISTADO: Si… si, si… eu creo que… é máis, o vivo comigo mesmo, hai
momento é os que estás que me aparece esa frase na cabeza e aínda que saiba que é
mentira, pois aparece, pero porque están moi arraigadas na nosa cultura, non? entón isto
directamente téñense que erradicar na educación, non? Si xa a túa familia niso é
ignorante, no sentido de que a muller non pode realizar certos deportes e tal, o único sitio
por onde se pode facer é mediante a educación escolar. Entón, aí é onde na educación
física tense que educar en valores, en valores de igualdade de xéneros do mesmo xeito
que en igualdade en deportes, no que non é máis o fútbol que a halterofilia porque salga
máis na tele, e que non che vas a lesionar máis nun que noutro, non, non, non, non… Iso
todo vémolo na incidencia lesional, pero iso, xa desde pequenos hai que ensinar en
valores, o que significa, este mundo por así dicilo.
MODERADORA: E nada, imos xa… antes de dar terminada a entrevista só quería
darche as grazas novamente pola túa colaboración e participación neste estudo, que
foi un pracer facer esta entrevista contigo e bo, que nada, que moitas grazas.
ENTREVISTADO: Bo moitas grazas, eu encantado de falar un ratillo aquí contigo e
espero que che salga todo ben no traballo (risas).
MODERADORA: (RISAS) Vale, grazas, veña (risas) ata logo.
ENTREVISTADO: Chao.
(TEMPO FINAL: 01:00:48)

Balance previo histórico do deporte
Utilizando achegas de Merchán e García (1990), Fuentes-Guerra (2015) analiza
sintéticamente as diferentes etapas de cada período específico establecido, entre elas
destaca:
A Prehistoria, período comprendido desde hai máis de 60.000 anos ata o século XXXI
a.c). Nesta etapa a caza e a pesca son actividades físicas moi importantes, a actividade
física forma parte da educación en xeral. Tamén gaña importancia a preparación para a
guerra ou as danzas espirituais.
Na Idade Antiga, comprendida entre o século XXXI a.c e o século IV d.c, Aquí
incluiríanse as culturas gregas, romanas, de centro e extremo oriente. Exponse o ensino
de artes nobres como a equitación, a loita e a natación. Aparecen un primitivo prototipo
de deportes parecidos ao fútbol, ao boxeo…etc. Practícase exercicio físico como cura da
inactividade física, preparación para a guerra e Ioga. No caso de Grecia, o exercicio físico
tiña gran importancia, sobre todo polos seus fins estéticos. En Esparta, na educación a
actividade física tiña un papel central, sobre todo para fins relacionados coa preparación
para unha guerra. En Roma, os fins deportivos eran sobre todo para os guerreiros,
celebraban xogos e festivais non por ideais deportivos, senón por razóns políticas.
Na seguinte etapa, a Idade Media, comprendida entre o século V e XV d.c. destácase a
cultura feudal, visigoda e Azteca. Na España visigoda practícanse xogos circenses
parecidos aos de Roma e os costumes deportivos eran de influencia xermana: salto,
esgrima… etc. Canto á cultura Azteca, exercitábanse para a guerra e tiñan un papel moi
importante os xogos con pelota.
A idade moderna comprende entre os séculos XV e XVIII d. c. Vólvese ao exercicio
físico como preparación para a guerra e caza. Prodúcese unha distinción entre a
actividade física, relacionada coa caza e deporte de combate, e, doutra banda, os xogos
deportes atléticos practicados máis polo pobo e non tanto polos nobres. Unha vez no
renacemento, aparecen os primeiros libros relacionados coa práctica físico-deportiva.
Difúndese a importancia da actividade física na formación da mocidade, así como para o
medicamento e a saúde.

A idade contemporánea (século XIX), destaca polas súas escolas e métodos de bases
científicas anatómicas e fisiolóxicas que tendían a sistematizar e racionalizar os
exercicios corporais. Na primeira metade do século XX, aparecen os movementos
ximnásticos, e na segunda metade do século XX, a partir de 1940, a educación física se
universaliza, os movementos ximnásticos transfórmanse en nuevo tendencias por
exemplo a lúdica-creativa, saúde, rendemento… etc. Cara aos últimos anos, a educación
física pasa a ser parte importante da educación integral do alumnado (Fuentes-Guerra,
2015).

Ligazón para visualizar as entrevistas realizadas a profesionais do deporte.
https://drive.google.com/drive/folders/1ZBQjc9equfxtEqyKa8ZbVWgfoBwEKZYG?usp=sharing

Ligazóns para visualizar os campionatos de halterofilia analizados
•

Campionato de halterofilia europeo feminino 2012 categoría 75kg.
https://www.rtve.es/alacarta/videos/halterofilia/halterofilia-campionatoeuropa-75-kgs-feminino/1376302/

•

Campionato de halterofilia europeo masculino 2012 categoría +105 kg.
https://www.rtve.es/alacarta/videos/halterofilia/halterofilia-campionatoeuropa-105-kgs-masculino/1377038/

•

Campionato de halterofilia europeo feminino 2012 categoría 48kg.
https://www.rtve.es/alacarta/videos/halterofilia/halterofilia-campionatoeuropa-48-kgs-feminino/1371842/

•

Campionato mundial de halterofilia 2019 final feminino categoría 45 kg.
https://www.youtube.com/watch?v=7rcryT-1Jcw

