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Resumo 

Neste traballo quixemos comprobar se determinados estereotipos de xénero, coma por 

exemplo: “facer algo coma unha nena”, son algo innato ou aprendido ó longo da nosa vida. 

Para iso, baixo a falsa premisa de que íamos a rodar un corto na escola, fixemos un casting a 

todo o alumnado, profesorado e persoal administrativo do noso centro. Temos a vantaxe de ser 

un centro rural moi pequeno, e puidemos gravar a tódalas idades, dende 3 anos ata os máis 

maiores de case 60. Nese suposto casting tiñan que representar as frases: “correr coma unha 

nena”, “lanzar unha pelota coma unha nena”, e “pelexar coma unha nena”. Observamos como 

os e as máis pequenas, ata os 12 anos aproximadamente, non facían ningunha diferenza. Sen 

embargo, a partires desa idade os estereotipos comezan a ser moi marcados, incluso 

esaxerados en moitos casos. Concluímos que se trata de algo social, que a través dos medios, 

da familia, da escola, etc, imos interiorizando. Polo tanto, non é nada xenético. 

Introdución 

Coa pandemia creemos que houbo un 

retroceso no camiño da igualdade entre 

homes e mulleres. 

Máis mulleres perderon o seu emprego xa 

que moitos deles eran empregos no sector 

servicios, coidados, etc. Tamén se 

acentuaron os roles de xénero, coma por 

exemplo quen coida aos enfermos na casa, 

quen cociña aínda que esteamos todos 

encerrados na casa, etc. 

Esta desigualdade de oportunidade e 

desigualdade á hora de realizar 

determinadas tarefas, fai que dende ben 

pequenas asumamos certos roles coma 

propios, certos comportamentos, 

sensibilidades, etc. 

Logo dunha sesión de titoría na que 

tivemos un intenso debate acerca dos roles 

e estereotipos de xénero, decidimos 

realizar un proxecto relacionado con este 

tema no que poñer de manifesto esta 

realidade e desmentir cuestións que saíron 

no debate coma que a xenética xustifica 

moitas das diferenzas entre mulleres e 

homes coma nos deportes, sensibilidade, 

etc. 

 

Obxectivo do traballo 

Por iso, o noso obxectivo foi: investigar se 

os estereotipos asociados ao xénero son 

unha cuestión xenética (inevitable) ou pola 

contra se trata de algo social, aprendido, 

inculcado co tempo. 

 

Estado do arte 

Para realizar esta investigación 

inspirámonos nun experimento realizado en 

estados unidos no que preguntaban cousas 

similares ás do noso experimento 
1
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Hipótese 

Ao comezar o traballo, a nosa hipótese era 

que as pequenas e pequenos de infantil 

estarían libres de estereotipos, pero a 

partires da primaria (6 anos) xa veríamos 

estereotipos marcados. Pensábamos polo 

tanto, que a xenética non tiña nada que 

ver. Senón que os estereotipos se adquiren 

cos anos por culpa da sociedade. 

 

Material e métodos 

Para evitar que se correse a voz e a 

representación fose pensada previamente 

e polo tanto non espontánea, fixemos o 

“falso casting” a todo o alumnado, 

profesorado e persoal non docente o 

mesmo día. 

De un en un fomos collendo a todos e 

todas a un aula e pedímoslle que nos 

representasen as frases: 

“Correr coma unha nena” 

“Lanzar unha pelota coma unha nena” 

“Pelexar coma unha nena” 

Gravamos en vídeo para despois revisar 

todo o material. Nos casos nos que tivemos 

dúbidas, pedimos ao final que nos fixesen a 

mesma representación pero como se fose 

un neno. 

Fixemos un total de 45 gravacións. 

 

Resultados e conclusións 

-Ata os 12 anos (1º ESO) non atopamos 

ningún caso de representar dunha forma 

diferente o que faría un neno ou unha 

nena. Tampouco atopamos diferenzas se 

quen representa é un neno ou unha nena. 

-A partires desta idade, na maioría dos 

casos, a representación de facer calquera 

desas cousas coma unha nena era moi 

estereotipada. É dicir, correr moi lento, 

coas pernas de forma ridícula, coma se non 

soubésemos correr, pelexar con arañazos, 

ou tirar do pelo, tirar a pelota sen forza e 

moi débil, etc 

-Tanto homes como mulleres caeron nos 

estereotipos indiferentemente. 

-A maior parte do profesorado tamén 

representou de forma estereotipada 

excepto algún caso. 

 

PREGUNTÁMONOS: 

- SERÁ QUE AS MULLERES SOMOS 

MÁIS DÉBILES PARA ACTUAR ASI? 

- CORREMOS PEOR? DÁNSENOS PEOR 

OS DEPORTES? 

- SOMOS MÁIS DELICADAS? POR ISO 

SE NOS DA MELLOR COIDAR DOS 

DEMÁIS? FACER AS TAREFAS DO 

FOGAR? 

 

E TI, QUE PENSAS? 

 

Webgrafía: 

1 
Experimento USA: 

https://www.youtube.com/watch?v=7CUfLH

G6cGw&ab_channel=LuzMaAguilar  
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