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ΕΛ DΕΠΟΡΤΕ, ΕΝΤΡΕ ΛΟ ΛΟΧΑΛ Ψ ΛΟ ΓΛΟΒΑΛ
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Ματρε δε Χονφερενχεσ
Υνιϖερσιτ δε Μοντπελλιερ 1
(Φρανχια)
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Τραδυχχι⌠ν δελ φρανχσ:
Χεντρο Λινδεν (Παmπλονα, Ναϖαρρα)
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Ρεσυmεν
Λασ ινϖεστιγαχιονεσ σοβρε λα mεδιατιζαχι⌠ν δε λασ mυϕερεσ δεπορτιστασ mυεστραν, πορ υνα παρτε, θυε στασ εστ〈ν mενοσ ρεπρεσεντα−
δασ θυε λοσ ηοmβρεσ, πορ οτρα, θυε συ ιmαγεν εστ〈 φυερτεmεντε σεξυαλιζαδα. Αδεm〈σ, εν χοντραποσιχι⌠ν α λοσ ηοmβρεσ, λοσ αρτχυλοσ
δε θυε σον οβϕετο λασ πρεσενταν γενεραλmεντε εν συ παπελ δε mαδρε, mυϕερ, ετχ.; εσ δεχιρ λασ ενmαρχαν εν αmβιεντεσ νο δεπορτιϖοσ.
Πορ α〉αδιδυρα, σαβεmοσ θυε εν χιερτοσ πυντοσ ελ τραταmιεντο mεδι〈τιχο δε δεπορτιστασ χον δισχαπαχιδαδ εσ διφερεντε αλ δε θυιενεσ νο
λα τιενεν. Περο ↵θυ πεχυλιαριδαδεσ απαρεχεν εν ελ τραταmιεντο mεδι〈τιχο δε λασ mυϕερεσ δεπορτιστασ δισχαπαχιταδασ? Ελ εστυδιο δε λα
χοβερτυρα δε πρενσα δε λοσ ϑυεγοσ Παραλmπιχοσ (Σιδνεψ 2000) πρεσενταδο αθυ (βασαδο εν υν αν〈λισισ χυαλιτατιϖο ψ χυαντιτατιϖο δε
108 αρτχυλοσ εδιταδοσ πορ περι⌠διχοσ αλεmανεσ, ινγλεσεσ, εσπα〉ολεσ ψ φρανχεσεσ) mυεστρα θυε, χοντραριαmεντε α λο θυε σε εσπεραβα,
λασ mυϕερεσ δεπορτιστασ χον δισχαπαχιδαδ νο εστ〈ν χυαντιτατιϖαmεντε mενοσ ρεπρεσενταδασ θυε λοσ ηοmβρεσ. Πορ ταντο, εν εστε χασο νο
ηαψ εστιγmατιζαχι⌠ν πορ οχυλταχι⌠ν εσπεχφιχα. Σιν εmβαργο, στα αδοπτα φορmασ m〈σ ινσιδιοσασ. Ελ αν〈λισισ δε λοσ ελεmεντοσ χυαλιτα−
τιϖοσ δε λοσ ρεπορταϕεσ ψ δε λασ φοτοσ mυεστρα θυε, εφεχτιϖαmεντε, λασ mυϕερεσ απαρεχεν φυερτεmεντε “ινφαντιλιζαδασ” ψ “τριϖιαλιζαδασ”
(ϑονεσ, 1999) εν λοσ περι⌠διχοσ θυε χυβρεν λοσ ϑυεγοσ Παραλmπιχοσ.
Παλαβρασ χλαϖε
Dισχαπαχιδαδ; Dεπορτε; Πρενσα εσχριτα; Μεδιοσ δε χοmυνιχαχι⌠ν; ϑυεγοσ Παραλmπιχοσ; Σοχιολογα.
Αβστραχτ

Τηε Μεδιατισατιον οφ Σπορτσ Wοmεν ωιτη Dισαβιλιτψ. Νεωσπαπερσ Αναλψσισ φροm Φουρ Ευροπεαν Χουντριεσ
δυρινγ τηε Σψδνεψ’σ 2000 Παραλψmπιχσ Γαmεσ
Dατα χονχερνινγ mεδιατισατιον οφ τηε φεmαλε ατηλετεσ αρε σηοωινγ τηατ ον τηε ονε ηανδ, ωοmεν αρε λεσσ ρεπρεσεντεδ τηαν
mεν ανδ, ον τηε οτηερ ηανδ, τηειρ ιmαγε ισ φρεθυεντλψ σεξυαλιζεδ. Ιν αδδιτιον, χοντραρψ το mεν, mεδια οφτεν φοχυσεσ ον τηειρ
σοχιαλ ρολεσ ασ mοτηερ, ωιφε, ετχ, ι.ε. φεmαλε ατηλετεσ αρε φρεθυεντλψ πορτραψεδ ιν σχενεσ νον ρελατεδ ωιτη τηε σπορτ διmενσιονσ.
Ιτ ισ αλσο κνοων τηατ mεδια τρεατmεντ οφ δισαβλεδ ατηλετεσ ισ θυιτε διφφερεντ φροm τηοσε οφ οτηερσ ατηλετεσ. Βυτ, ωηιχη αρε τηε
πεχυλιαριτιεσ χονχερνινγ mεδια τρεατmεντ οφ φεmαλε ατηλετεσ ωιτη δισαβιλιτιεσ? Ιν τηε πρεσεντ στυδψ α θυαλιτατιϖε ανδ θυαντιτα−
τιϖε αναλψσισ οφ τηε Παραλψmπιχ Γαmεσ ιν Σψδνεψ 2000 ηασ τακεν πλαχε, ινχλυδινγ 108 αρτιχλεσ φροm Γερmαν, Ενγλιση, Σπαν−
ιση, ανδ Φρενχη νεωσπαπερσ. Ουρ δατα σηοωσ τηατ, χοντραρψ το ωηατ ωασ εξπεχτεδ, ωοmεν ωιτη δισαβιλιτιεσ αρε νοτ σπεχιαλλψ
υνδερρεπρεσεντεδ χοmπαρεδ το mεν; θυαντιτατιϖελψ τηερε ισ νο πρεσενχε οφ α σπεχιφιχ στιγmατιζατιον. Βυτ α θυαλιτατιϖε αναλψσισ
οφ τεξτσ ανδ πηοτοσ σηοωσ τηατ α στιγmατιζατιον προχεσσ ισ τακινγ πλαχε τηρουγη α mορε ινσιδιουσ φορm: τηε φεmαλε Παραλψmπιχ
ατηλετεσ αρε λαργελψ “ινφαντιλισεδ” ανδ “τριϖιαλιζεδ” (ϑονεσ, 1999) ιν τηε νεωσπαπερσ ωηιχη χοϖερ τηε Παραλψmπιχ Γαmεσ.
Κεψ ωορδσ
Dισαβιλιτψ; Σπορτ; Νεωσπαπερσ; Μασσ mεδια; Παραλψmπιχσ Γαmεσ; Σοχιολογψ.
∗ Λοσ αυτορεσ δελ πρεσεντε αρτχυλο φορmαν παρτε δε ϑευνε Εθυιπε 2516 : Σαντ, Εδυχατιον ετ Σιτυατιον δε Ηανδιχαπ δε λα Υνιϖερσιτ Μοντπελλιερ1.
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Ιντροδυχχι⌠ν
Dεβιδο αλ ρ〈πιδο δεσαρρολλο δε λασ Αχτιϖιδαδεσ Φσι−
χασ Αδαπταδασ εν λοσ λτιmοσ ϖειντε α〉οσ, σε ηα διφυν−
διδο ε ινστιτυχιοναλιζαδο αmπλιαmεντε λα πρ〈χτιχα δελ
δεπορτε δε λασ περσονασ χον δισχαπαχιδαδ θυε σιγυε ελ
mοδελο δεπορτιϖο δε λα συπεραχι⌠ν δε mαρχασ. Λασ χοm−
πετιχιονεσ δεπορτιϖασ εσπεχφιχασ θυε ενφρενταν εν νυ−
mεροσασ δισχιπλινασ α περσονασ χον δισχαπαχιδαδ, σε ηαν
mυλτιπλιχαδο πασανδο δελ νιϖελ λοχαλ αλ νιϖελ ιντερναχιο−
ναλ. Εν Φρανχια, ψ εν νυmεροσοσ πασεσ ευροπεοσ, λασ
ινστιτυχιονεσ δεπορτιϖασ σε οργανιζαρον εν συσ ινιχιοσ α
παρτιρ δε λασ χλασιφιχαχιονεσ mδιχασ δε λασ δεφιχιενχιασ:
λα Φδρατιον Φραναισε Ηανδισπορτ παρα περσονασ χον
δισχαπαχιδαδ φσιχα εν υνα πριmερα φασε, ψ εν υνα σεγυν−
δα φασε ταmβιν παρα ινϖιδεντεσ, λα Φδρατιον Φραναισε
δυ Σπορτ Αδαπτ παρα δεφιχιεντεσ ψ περσονασ χον ενφερ−
mεδαδεσ πσθυιχασ, λα Φδρατιον Σπορτιϖε δεσ Σουρδσ δε
Φρανχε παρα δεφιχιεντεσ αυδιτιϖοσ. Εν ελ λτιmο δεχενιο
δελ σιγλο ΞΞ ϖιο λα λυζ ελ Χοmιτ Ιντερναχιοναλ Παραλm−
πιχο (ΙΠΧ) αλ προπονερ ελ ρεαγρυπαmιεντο δε τοδασ λασ
περσονασ δεπορτιστασ χον δισχαπαχιδαδ εν ελ mαρχο δε υν
εϖεντο ιντερναχιοναλ δε αλτο νιϖελ: λοσ ϑυεγοσ Παραλmπι−
χοσ. Εστε εϖεντο δεπορτιϖο χοmιενζα α βενεφιχιαρσε δε
χιερτα χοβερτυρα mεδι〈τιχα, mαψορ θυε εν οτρασ χοmπε−
τιχιονεσ δεπορτιϖασ παρα λασ περσονασ χον δεφιχιενχιασ.
↵Θυ πυεδε mοστραρνοσ ελ αν〈λισισ δε εστα χοβερτυρα mε−
δι〈τιχα?
Εν υν πριmερ mοmεντο, λο θυε λλαmα λα ατενχι⌠ν δελ
τραταmιεντο mεδι〈τιχο δε λοσ ϑυεγοσ Παραλmπιχοσ εσ ελ
εmπε〉ο ρειτεραδο εν γαραντιζαρ θυε λοσ ϑυεγοσ Παραλm−
πιχοσ ψ λοσ ϑυεγοσ Ολmπιχοσ ρεχιβαν ελ mισmο τρατο. Λα
ινσιστενχια σοβρε ελ mισmο χαλενδαριο, ελ mισmο λυγαρ δε
χελεβραχι⌠ν δε λασ πρυεβασ, ελ αλοϕαmιεντο δε δεπορτιστασ
εν λα mισmα ϖιλλα ολmπιχα συβραψαν χονσταντεmεντε εστα
λ⌠γιχα ιγυαλιταρια. Περο χονϖιενε εξαmιναρ εστοσ δισχυρ−
σοσ α λα ϖιστα δε λοσ τραβαϕοσ ψα ρεαλιζαδοσ σοβρε τεmασ
σιmιλαρεσ, εσπεχιαλmεντε εν λοσ Εσταδοσ Υνιδοσ: λοσ ψ
λασ δεπορτιστασ δισχαπαχιταδοσδε αλτο νιϖελ σον οβϕετο δε
mενορ χοβερτυρα mεδι〈τιχα θυε συσ ηοm⌠λογοσ σιν δισχα−
παχιδαδ.
Αχτυαλmεντε δισπονεmοσ δε αϖανζαδοσ χονοχι−
mιεντοσ χιεντφιχοσ εν Πσιχολογα σοχιαλ ψ εν Πσιχολο−
γα δε λα δισχαπαχιταχι⌠ν (Βαρνεσ ετ αλ., 1999; Ολιϖιερ
ετ αλ., 1998; Βογδαν ετ αλ., 1989; Ρυιζ, 2005) θυε
δεmυεστραν, δεσδε ηαχε ψα mυχηοσ α〉οσ, θυε λασ περ−
σονασ χον δισχαπαχιδαδ σον οβϕετο δε ρεπρεσενταχιο−
νεσ σοχιαλεσ γλοβαλmεντε νεγατιϖασ εν λασ σοχιεδαδεσ
ευροπεασ (σον “mενοσ” θυε λασ περσονασ “νορmαλεσ”
ο “ϖ〈λιδασ”) ψ, εν χονσεχυενχια, σον οβϕετο δε υνα
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φορmα δε εστιγmατιζαχι⌠ν εν λα σοχιεδαδ (εν ελ σεντιδο
δε Γοφφmαν, 1963)
Λοσ τραβαϕοσ πσιχολ⌠γιχοσ ψ πσιχοσοχιολ⌠γιχοσ σοβρε λα
τεm〈τιχα “δεπορτε ψ δισχαπαχιδαδ”, δεσαρρολλαδοσ πρινχι−
παλmεντε εν ελ 〈ρεα αχαδmιχα δε Χιενχιασ δε λα Αχτιϖι−
δαδ Φσιχα ψ δελ Dεπορτε δεmοστραρον θυε λασ περσονασ
δισχαπαχιταδασ δεπορτιστασ πρεσενταβαν υνα αυτοεστιmα
m〈σ ποσιτιϖα θυε λασ νο δεπορτιστασ, ψ θυε προγρεσιϖαmεν−
τε χονσεγυαν ρεχονστρυιρσε υνα ιδεντιδαδ σοχιαλ ποσιτιϖα
α πεσαρ δε λα εστιγmατιζαχι⌠ν, αλ αλεϕαρσε δε λασ ρεπρεσεν−
ταχιονεσ σοχιαλεσ χοmυνεσ δε λα δισχαπαχιταχι⌠ν (Ταυβ ετ
αλ., 1999, 2004). Σε mανιφιεστα ασ θυε λα πρ〈χτιχα δελ δε−
πορτε φορmα παρτε δε υν προχεσο δε δεσεστιγmατιζαχι⌠ν δε
λα δισχαπαχιταχι⌠ν ψ δε λασ περσονασ δισχαπαχιταδασ, ταντο
παρα ελλασ mισmασ χοmο παρα συ εντορνο σοχιαλ. Πορ λο
ταντο, ηαχερ δεπορτε χοντριβυψε αλ προχεσο δε ιντεγραχι⌠ν
σοχιαλ δε εστασ περσονασ (Μαρχελλινι ετ αλ., 2003).
Λα ινϖεστιγαχι⌠ν σοβρε λα mεδιατιζαχι⌠ν ψ λα χοmυνι−
χαχι⌠ν (Ακουν, 1998; Βουρδιευ, 1996; Τροωλερ, 1996)
ηα δεmοστραδο αδεm〈σ θυε λοσ mεδιοσ δε χοmυνιχαχι⌠ν
τιενεν υν παπελ φυνδαmενταλ εν λα προδυχχι⌠ν ψ ρεπρο−
δυχχι⌠ν δε λασ ρεπρεσενταχιονεσ σοχιαλεσ, ασ χοmο εν ελ
ρεφυερζο δε λασ νορmασ ψ δε λασ αχτιτυδεσ πρεσεντεσ εν
νυεστρασ σοχιεδαδεσ.
Παρτιενδο δε εστοσ τρεσ συπυεστοσ τε⌠ριχοσ, σε πυεδε
πενσαρ θυε λοσ mεδιοσ δε χοmυνιχαχι⌠ν δεσεmπε〉αν υν
παπελ ιmπορταντσιmο εν ελ προχεσο δε εστιγmατιζαχι⌠ν ψ
δεσεστιγmατιζαχι⌠ν δε λασ περσονασ δισχαπαχιταδασ, σεγν
ελ λυγαρ θυε λεσ δεδιθυεν ψ λοσ τεξτοσ ε ιm〈γενεσ θυε
προδυζχαν αλ ρεσπεχτο, λοσ ασπεχτοσ θυε ελιϕαν τραταρ ο
λοσ θυε οmιταν.
Dε φορmα γενεραλ, λα χυεστι⌠ν τε⌠ριχα θυε αρτιχυλα
δεσδε εστε mοmεντο λοσ τεmασ δελ δεπορτε δε λασ περ−
σονασ δισχαπαχιταδασ ψ δε λοσ mεδιοσ δε χοmυνιχαχι⌠ν
πυεδε σερ φορmυλαδα ασ:
↵Εν θυ mεδιδα ιντερϖιενεν λοσ mεδιοσ δε χοmυνι−
χαχι⌠ν εν λοσ προχεσοσ δε εστιγmατιζαχι⌠ν ο δε δεσεστιγ−
mατιζαχι⌠ν δε λασ περσονασ δισχαπαχιταδασ α τραϖσ δε λα
χοβερτυρα mεδι〈τιχα δε λοσ εϖεντοσ δεπορτιϖοσ θυε α ελλασ
σε δεδιχαν?
Εστα πρεγυντα γενεραλ πυεδε δεσδοβλαρσε δε λα σι−
γυιεντε φορmα: ↵Λοσ mεδιοσ δε χοmυνιχαχι⌠ν χονχεδεν
εσπαχιο α λασ περσονασ χον δισχαπαχιδαδ? ↵Χυ〈λ εσ εσε
εσπαχιο? ↵Χυ〈λεσ σον λασ ρεπρεσενταχιονεσ σοχιαλεσ δε λα
δισχαπαχιταχι⌠ν τρανσmιτιδασ πορ λοσ mεδιοσ? Εσασ ρεπρε−
σενταχιονεσ σοχιαλεσ ↵χοντριβυψεν αλ προχεσο δε εστιγ−
mατιζαχι⌠ν ο δεσεστιγmατιζαχι⌠ν δε λασ περσονασ δισχα−
παχιταδασ? ↵Εξιστεν διφερενχιασ σιγνιφιχατιϖασ αλ ρεσπεχτο
εντρε λοσ διστιντοσ πασεσ ευροπεοσ?
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Εστε εσ ελ πλαντεαmιεντο γενεραλ εν ελ θυε σε ιντεγρα
λα ινϖεστιγαχι⌠ν, τεmα δε εστε αρτχυλο. Περο στε νο σε
οχυπαρ〈 δε τοδο ελ χονϕυντο δε λασ πρεγυντασ πυεστο θυε
νο ηαν σιδο τραταδασ τοδαϖα εν συ τοταλιδαδ. Ταλ ψ χοmο
σε δεσαρρολλα εν ελ απαρταδο σοβρε λα περσπεχτιϖα τε⌠ριχα
ψ λασ ηιπ⌠τεσισ, εστε αρτχυλο, παρτιενδο δε λασ χονσιδερα−
χιονεσ γενεραλεσ εξπυεστασ, σε χεντραρ〈 εσπεχφιχαmεντε
εν ελ τραταmιεντο mεδι〈τιχο δε λασ mυϕερεσ δεπορτιστασ
δισχαπαχιταδασ εν λα πρενσα εσχριτα θυε χυβρι⌠ λοσ ϑυεγοσ
Παραλmπιχοσ δε Σιδνεψ 2000.

Μαρχο τε⌠ριχο ε ηιπ⌠τεσισ
Ελ εξαmεν δε λα λιτερατυρα χιεντφιχα θυε τρατα δε λοσ
mεδιοσ δε χοmυνιχαχι⌠ν ψ λα δισχαπαχιδαδ ο, m〈σ αν,
δε λοσ mεδιοσ δε χοmυνιχαχι⌠ν, λα δισχαπαχιδαδ ψ ελ δε−
πορτε, περmιτε οβσερϖαρ χονοχιmιεντοσ ψα εσταβλεχιδοσ.
Λα πρενσα εσχριτα, λα τελεϖισι⌠ν ο ινχλυσο ελ χινε ηαν ρεα−
λιζαδο διϖερσοσ τραβαϕοσ σοβρε ελ τραταmιεντο mεδι〈τιχο
δε λασ περσονασ δισχαπαχιταδασ, δεπορτιστασ ο νο.
Λασ χονχλυσιονεσ ρεϖελαν λα εξιστενχια δε ιm〈γενεσ
εστερεοτιπαδασ ασοχιαδασ α λασ δισχαπαχιδαδεσ χοmο λα
χοmπασι⌠ν, ο λα αδmιραχι⌠ν, λα ϖιχτιmιζαχι⌠ν, ελ πατετισ−
mο (Σχηαντζ ετ αλ., 2001).
Ελ φεν⌠mενο δελ ενmασχαραmιεντο δε χιερτοσ τιποσ δε
δισχαπαχιδαδεσ ταmβιν απαρεχε δε φορmα ρεπετιδα, εν−
mασχαραmιεντο θυε αφεχτα εσπεχιαλmεντε α λα δεφιχιενχια
mενταλ ψ α λα παρ〈λισισ χερεβραλ (Χοmβρουζε, 2000). Πορ
ελ χοντραριο, λασ ινϖεστιγαχιονεσ ρεσαλταν λα υτιλιζαχι⌠ν
εξαγεραδα δε λα σιλλα δε ρυεδασ χοmο εmβλεmα ψ σm−
βολο δε λα δισχαπαχιταχι⌠ν . Εστοσ ρεσυλταδοσ πυεδεν σερ
ιντερπρεταδοσ δεσδε ελ πυντο δε ϖιστα δε λασ νορmασ δε
αχεπταβιλιδαδ σοχιαλ: ηαβρα δισχαπαχιδαδεσ “mοστραβλεσ”
ψ οτρασ θυε χονϖενδρα οχυλταρ (Λαχηαλ, 2000; Μαρχελλινι
ψ δε Λεσελευχ, 2001).
Εν τρmινοσ δε χοντενιδο, Λαχηαλ δεσταχα, πορ εϕεm−
πλο, θυε εν λο θυε χονχιερνε α λασ περσονασ χον δισχα−
παχιδαδ, ελ τεmα δε λα σεξυαλιδαδ νο σε αβορδα ϕαm〈σ,
χρεανδο ασ υνα ιmαγεν ασεξυαλ δε λασ περσονασ δισχα−
παχιταδασ, χοmο σι λα δεφινιχι⌠ν σοχιαλ δε λα δισχαπαχι−
ταχι⌠ν χονσιδερασε ελ σεξο υνα χυεστι⌠ν σεχυνδαρια. Λασ
χονχλυσιονεσ σοβρε λα mεδιατιζαχι⌠ν δε δεπορτιστασ χον
δισχαπαχιδαδ ρεϖελαν θυε σε ηαβλα ποχο δε λασ mυϕερεσ
ψ, σοβρε τοδο, θυε σε λασ mυεστρα ποχο. Χυανδο λασ δε−
πορτιστασ δισχαπαχιταδασ απαρεχεν, σον πλανοσ δελ ροστρο,
αλ χοντραριο δε λα πυεστα εν εσχενα δε λα δεπορτιστα “νορ−
mαλ” δε λα θυε πρεφερεντεmεντε σε mυεστρα ελ χυερπο ψ
νο λα χαρα. Τοδο ελλο ηαχε πενσαρ α χιερτοσ αυτορεσ χοmο
Σχηαντζ ο Λαχηαλ θυε εν λοσ mεδιοσ δε χοmυνιχαχι⌠ν
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εξιστε υνα λ⌠γιχα δε δεσεροτιζαχι⌠ν δελ χυερπο δε λα mυ−
ϕερ δεπορτιστα δισχαπαχιταδα.
Αδεm〈σ, σε οβσερϖα υνα φυερτε “ναχιοναλιζαχι⌠ν”
εν ελ τραταmιεντο θυε ηαχε λα πρενσα εσχριτα δελ δεπορ−
τε δε λασ περσονασ δισχαπαχιταδασ (Ζολα, 1991; Χλογσ−
τον, 1990). Λα πρενσα δε χαδα πασ τιενδε φυερτεmεντε
α νο ηαβλαρ m〈σ θυε δε θυιενεσ ρεπρεσενταν α συ πασ,
σιγυιενδο δε εστα φορmα υνα λ⌠γιχα ναχιοναλιστα. Εστα
τενδενχια τιενε ρελαχι⌠ν διρεχτα χον οτρα χονσταταχι⌠ν: αλ
χοντραριο δε χ⌠mο σε τραταν λασ πρυεβασ δεπορτιϖασ χλ〈σι−
χασ, αλ ρεφεριρσε α λασ δε λασ περσονασ χον δισχαπαχιδαδ,
λοσ περι⌠διχοσ ηαβλαν ποχο δε λοσ λογροσ, δε λοσ ρχορδσ
mυνδιαλεσ ψ ραραmεντε mενχιοναν λοσ ενφρενταmιεντοσ
εντρε θυιεν γανα ψ θυιεν πιερδε, λασ τραmπασ, ετχ.
Γραχιασ α εστε εξαmεν δε λοσ δατοσ προϖενιεντεσ δε λα
λιτερατυρα, σε δεmυεστρα θυε λοσ mεδιοσ δε χοmυνιχαχι⌠ν
νο περχιβεν ελ δεπορτε δε λασ περσονασ χον δισχαπαχιδαδ
ψ α δεπορτιστασ χον δισχαπαχιδαδ δε φορmα ιδντιχα, πεσε
α θυε εν υν πριmερ mοmεντο σε ποδα πενσαρ θυε λα παρ−
τιχιπαχι⌠ν εν λα αλτα χοmπετιχι⌠ν περmιτε τρανσφορmαρ πο−
σιτιϖαmεντε λα ιmαγεν σοχιαλ δε λασ περσονασ δισχαπαχιτα−
δασ αλ απροξιmαρλα α λα δε “δεπορτιστασ”. Αδεm〈σ, χοmο
ψα ηα σιδο σε〉αλαδο, ελ τραταmιεντο χαmβια δε υν πασ α
οτρο (Σχηαντζ, 2001; Μαρχελλινι ψ δε Λσλευχ, 2001).
Αλγυνασ ινϖεστιγαχιονεσ ηαν οβσερϖαδο σιστεmασ δε χατε−
γοριζαχι⌠ν ιmπλχιτοσ ψ χονϖιενε ϕυσταmεντε αχλαραρ θυ
σε ϖαλορα ψ θυ, αλ χοντραριο, σε δεσϖαλοριζα (ινχλυσο σε
ελιmινα) εν λα ρεαλιδαδ δεπορτιϖα δε λασ χοmπετιχιονεσ δε
λασ περσονασ δισχαπαχιταδασ. Εστο αψυδαρα α χοmπρεν−
δερ χ⌠mο σε οργανιζα ελ προχεσο δε τρανσφορmαχι⌠ν δε λα
ιmαγεν σοχιαλ δε λα δισχαπαχιταχι⌠ν παρτιενδο δελ χοντεξ−
το δεπορτιϖο, δονδε σε ρεαλιζα υνα δεσεστιγmατιζαχι⌠ν δε
φορmα εφεχτιϖα ψ, α λα ινϖερσα, εν θυ mεδιδα ελ δεπορτε
προδυχε ο ρεπροδυχε υνα λ⌠γιχα δε εστιγmατιζαχι⌠ν.
Εν ρεσυmεν, σε οβσερϖα θυε:
Εξιστεν αλγυνοσ εστερεοτιποσ: λα χοmπασι⌠ν, λα
αδmιραχι⌠ν, λα ϖιχτιmιζαχι⌠ν, ελ πατετισmο, ετχ.
(Χλογστον, 1990).
Σε δαν χασοσ δε ενmασχαραmιεντο δε χιερτασ δεφι−
χιενχιασ (λα ιντελεχτυαλ, λα mενταλ ψ λα παρ〈λισισ χε−
ρεβραλ) (Χοmβρουζε, 2000).
Σε δα υνα απαριχι⌠ν εξαγεραδα δε λα σιλλα δε ρυεδασ
πρεσεντ〈νδολα χοmο ελ εmβλεmα δε λα δεφιχιενχια,
χοmο σι ηυβιερα δισχαπαχιδαδεσ “mοστραβλεσ” ψ
οτρασ θυε εσ mεϕορ οχυλταρ (Λαχηαλ, 2000).
Μ〈σ εσπεχφιχαmεντε εν ρεφερενχια α περσονασ δισ−
χαπαχιταδασ: νυνχα σε ηαβλα δε σεξυαλιδαδ (Λαχηαλ,
2000).
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Μ〈σ χονχρεταmεντε εν λο θυε σε ρεφιερε α λασ
mυϕερεσ δισχαπαχιταδασ δεπορτιστασ: εν πριmερ λυ−
γαρ σε ηαβλα ποχο δε λασ mυϕερεσ ψ σοβρε τοδο
νο σον mοστραδασ. Ψ χυανδο λο σον, σ⌠λο σε ϖε
ελ ροστρο, mιεντρασ θυε εν λα χοβερτυρα mεδι〈τιχα
δελ δεπορτε εσ αλ ρεϖσ, σε ενφοχα mυχηο m〈σ ελ
χυερπο φεmενινο θυε ελ ροστρο. Dυνχαν (1990)
ψ Ροβινσον (2002) οβσερϖαν θυε, α λα ινϖερσα,
λασ φοτογραφασ δε λα πρενσα δεπορτιϖα ρεαλζαν λασ
χαραχτερστιχασ φσιχασ φεmενινασ (πελο λαργο, mα−
θυιλλαϕε, ναλγασ, χαδερασ, σενοσ). Dε τοδο ελλο σε
χονχλυψε θυε λοσ mεδιοσ δε χοmυνιχαχι⌠ν δεσ−
ποϕαν α λα mυϕερ δισχαπαχιταδα δε συ εροτισmο ψ
δε συ φεmενιδαδ.
Ταmβιν χον ρεφερενχια α λασ mυϕερεσ δεπορτιστασ:
Dιmιτρεσχυ (2006) ινδιχα θυε σον “ινφαντιλιζαδασ”,
αλ mενχιοναρ συ ϖυλνεραβιλιδαδ, συ σενσιβιλιδαδ ψ
συ φραγιλιδαδ, mιεντρασ θυε Φυλλερτον (2006) σε〉α−
λα θυε, αν σιενδο περσονασ αδυλτασ, λοσ τρmινοσ
υτιλιζαδοσ εϖοχαν λα ινφανχια ψ λα αδολεσχενχια,
λο χυαλ νο εσ ελ χασο δε λοσ ηοmβρεσ δεπορτιστασ.
Ασιmισmο, Φριτη ετ αλ. (2004) σε〉αλαν θυε λασ mυ−
ϕερεσ σον τραταδασ πορ συ νοmβρε δε πιλα mιεντρασ
λοσ ηοmβρεσ πορ συ απελλιδο. Φιναλmεντε Ηοοϖερ−
Dεmπλεψ ετ αλ. (1986) ψ Ηολλανδ (2004) δεσταχαν
θυε χον φρεχυενχια σον πρεσενταδασ δεσδε υν πυντο
δε ϖιστα εmοχιοναλ (λλορανδο ο ριενδο), mιεντρασ
θυε λοσ ηοmβρεσ νο. Απαρτε δε εστε προχεσο δε ιν−
φαντιλιζαχι⌠ν, ταmβιν σον σοmετιδασ α υνα φορmα
δε “τριϖιαλιζαχι⌠ν” (ϑονεσ ετ αλ., 1999) Εσ δεχιρ,
εν λυγαρ δε φιϕαρ λα ατενχι⌠ν εν ασπεχτοσ δεπορτιϖοσ
χοmο λοσ λογροσ ο ελ εντρεναmιεντο, λα πρενσα δε−
πορτιϖα ηαβλα m〈σ δε ασπεχτοσ νο δεπορτιϖοσ χοmο
λα φαmιλια, λα ϖιδα χοτιδιανα ο ινχλυσο συσ ρελαχιο−
νεσ φυερα δελ χοντεξτο δεπορτιϖο.
Ασ πυεσ, ποδεmοσ φορmυλαρ λα σιγυιεντε ηιπ⌠τεσισ
γενεραλ:
Εν λα mεδιδα εν θυε, πορ υν λαδο, χοmο δεmοσ−
τρ⌠ Λουϖεαυ (2000), εν ελ mυνδο δεπορτιϖο λασ mυϕε−
ρεσ τιενεν διφιχυλταδεσ παρα σερ τραταδασ χον ιγυαλδαδ, ψ
πορ οτρο, χοmο δεmυεστραν λοσ τραβαϕοσ δε Μαρχελλινι ψ
δε Λσλευχ (2003), λασ περσονασ χον δισχαπαχιδαδ συ−
φρεν υν προχεσο δε εστιγmατιζαχι⌠ν σοχιαλ, λα ηιπ⌠τεσισ
φορmυλαδα αθυ χονσιστε εν πενσαρ θυε λασ mυϕερεσ δε−
πορτιστασ δισχαπαχιταδασ συφρεν υν προχεσο δε εστιγmα−
τιζαχι⌠ν δοβλε, πορ σερ mυϕερ ψ αδεm〈σ πορ τενερ υνα
δισχαπαχιδαδ. Πορ χονσιγυιεντε, σε πυεδε φορmυλαρ λα
ηιπ⌠τεσισ δε θυε ελ τραταmιεντο mεδι〈τιχο δε λοσ ϕυεγοσ
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Λα σιλλα δε ρυεδασ: υν σmβολο δε λα δισχαπαχιδαδ.
(Φοτο: ηττπ://ωωω.σξχ.ηυ/πηοτο/499335)

παραλmπιχοσ ρεπροδυχιρ〈 χιερτασ φορmασ δε λα εστιγmα−
τιζαχι⌠ν σοχιαλ συφριδα πορ λασ mυϕερεσ διχαπαχιταδασ
δεπορτιστασ.
Μ〈σ εξαχταmεντε, εν λο θυε ρεσπεχτα α εστε αρτχυλο,
υνα συβηιπ⌠τεσισ περmιτε χαραχτεριζαρ λασ φορmασ δε λα
εστιγmατιζαχι⌠ν θυε συφρεν. Τενιενδο εν χυεντα λοσ δατοσ
πρεχεδεντεσ, σε πυεδε πενσαρ θυε:
Λασ mυϕερεσ δισχαπαχιταδασ δεπορτιστασ εστ〈ν mενοσ
πρεσεντεσ θυε λοσ ηοmβρεσ εν λα πρενσα εσχριτα θυε χυ−
βρε λοσ ϑυεγοσ Παραλmπιχοσ ψ θυε, χυανδο σε ηαβλα δε
ελλασ, σον οβϕετο δε λοσ σιγυιεντεσ εστερεοτιποσ: δεσποϕο
δε συ φεmινιδαδ, τριϖιαλιζαχι⌠ν ε ινφαντιλιζαχι⌠ν.

Μτοδο
Μυεστρα
Λα mυεστρα εστυδιαδα εστ〈 χονστιτυιδα πορ δοσ γραν−
δεσ περι⌠διχοσ ναχιοναλεσ δε γραν τιραδα δε χυατρο πασεσ
ευροπεοσ: Ελ Πασ ψ Ελ Μυνδο (Εσπα〉α), Τηε Τιmεσ ψ
Τηε Ινδεπενδαντ (Ινγλατερρα), Dιε Φρανκφυρτερ Αλλγεmει−
νε Ζειτυνγ ψ Dιε Σδδευτσχηε Ζειτυνγ (Αλεmανια) ψ Λε
Μονδε ψ Λε Φιγαρο (Φρανχια).
Ελ αν〈λισισ σε βασα εν 108 αρτχυλοσ (ινχλυιδασ 58 φο−
τοσ) πυβλιχαδοσ εντρε ελ 16 ψ ελ 30 δε οχτυβρε δε 2000
(λοσ ϑυεγοσ Παραλmπιχοσ δε Σιδνεψ σε χελεβραρον εντρε
ελ 18 ψ ελ 29 δε οχτυβρε). Λοσ αρτχυλοσ εξτρανϕεροσ ηαν
σιδο ιντεγραλmεντε τραδυχιδοσ αλ φρανχσ. Ελ εθυιπο δε
ινϖεστιγαχι⌠ν εστ〈 χονστιτυιδο πορ mιεmβροσ βιλινγεσ
αλεmανεσ, ινγλεσεσ ψ εσπα〉ολεσ. Σιν εmβαργο παρα φαχι−
λιταρ λα χοmπαραχι⌠ν δε λοσ τεξτοσ εντρε σ, λασ τραδυχχιο−
νεσ ηαν σιδο ρεϖισαδασ πορ τραδυχτορεσ εξτερνοσ χον ελ
οβϕετο δε ϖεριφιχαρλασ ψ αρmονιζαρλασ.
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Σε ηα ελεγιδο υν ενφοθυε χυαντιτατιϖο παρα εστιmαρ ελ
εσπαχιο αχορδαδο α λασ mυϕερεσ δεπορτιστασ δισχαπαχιτα−
δασ εν λα πρενσα εσχριτα δυραντε λοσ ϑυεγοσ Παραλmπιχοσ.
Παρα χονσεγυιρλο σε ηαν τενιδο εν χυεντα λα φρεχυενχια
χον θυε σε mενχιονα α λασ mυϕερεσ εν λοσ αρτχυλοσ ψ λασ
φοτοσ εν θυε απαρεχεν υνα mυϕερ ο υν ηοmβρε. Dεσπυσ,
εστασ χιφρασ σε ηαν χρυζαδο χον ελ νmερο δε παρτιχιπαν−
τεσ πορ σεξο, πορ mεδαλλασ γαναδασ ψ πορ πασ.
Σε ηαν αναλιζαδο λοσ δατοσ χυαντιτατιϖοσ σιγυιεντεσ:
Ελ νmερο δε φοτοσ ε ιλυστραχιονεσ θυε τιενεν χοmο
τεmα υνα mυϕερ ο υν ηοmβρε ψ συσ mεδιδασ εν χm2.
Ελ νmερο δε αλυσιονεσ α υνα mυϕερ ο α υν ηοmβρε
(υνιδαδ δε mεδιδα: λα φρασε).
Λα τασα δε παρτιχιπαχι⌠ν δε mυϕερεσ ψ δε ηοmβρεσ
δελ τοταλ δε δεπορτιστασ χον δισχαπαχιταχι⌠ν θυε
παρτιχιπαρον εν λοσ ϑυεγοσ Παραλmπιχοσ.
Ελ νmερο δε mεδαλλασ γαναδασ πορ mυϕερεσ ψ πορ
ηοmβρεσ δυραντε αθυελλοσ ϑυεγοσ Παραλmπιχοσ.

Ρεχοπιλαχι⌠ν ψ αν〈λισισ χυαλιτατιϖο
Ελ αν〈λισισ δελ χοντενιδο δελ τεξτο ψ δε λα ιχονογρα−
φα περmιτε δετερmιναρ λασ φορmασ δε πρεσενταχι⌠ν δε λασ
mυϕερεσ δεπορτιστασ δισχαπαχιταδασ.
Λοσ τεξτοσ ηαν σιδο σοmετιδοσ α υν αν〈λισισ δε χον−
τενιδο εξπλορατοριο σεγν δοσ mτοδοσ; υν αν〈λισισ
τεm〈τιχο εξηαυστιϖο ψ υν αν〈λισισ δε λασ ρελαχιονεσ
πορ οποσιχι⌠ν (Βλανχηετ ψ Γολmαν, 1992) θυε πονε
δε ρελιεϖε λοσ σιστεmασ δε ρεπρεσενταχιονεσ σοχια−
λεσ τρανσmιτιδοσ πορ λα πρενσα. Ελ οβϕετιϖο δε εστοσ
αν〈λισισ εσ εϖιδενχιαρ λοσ ελεmεντοσ ασοχιαδοσ α λασ
φορmασ δε δεσχρδιτο (προχεσοσ δε εστιγmατιζαχι⌠ν)
ψ λοσ ασοχιαδοσ α λασ φορmασ δε αχεπταχι⌠ν (προχε−
σο δε δεσεστιγmατιζαχι⌠ν). Χον ρεφερενχια α τοδο λο
δεσαρρολλαδο αντεριορmεντε εν ελ mαρχο τε⌠ριχο σε
ιντενταν λοχαλιζαρ εν εσπεχιαλ λοσ ινδιχαδορεσ δε λα
“τριϖιαλιζαχι⌠ν” (ελεmεντοσ τεξτυαλεσ σοβρε λα ϖιδα
χοτιδιανα δε λασ δεπορτιστασ, χυαλθυιερ ελεmεντο
θυε νο ηαγα ρεφερενχια αλ χοντεξτο δεπορτιϖο), ασ
χοmο λοσ ινδιχαδορεσ δε λοσ προχεσοσ δε “ινφαντιλι−
ζαχι⌠ν” (ελεmεντοσ δελ δισχυρσο θυε ρελεγαν α λασ
δεπορτιστασ α υν νιϖελ ινφαντιλ).
Λασ φοτοσ ε ιλυστραχιονεσ ηαν σιδο αναλιζαδασ δεσδε
ελ πυντο δε ϖιστα σεmιολ⌠γιχο δε λα ιmαγεν (ϑολψ,
1994). Λο θυε σε βυσχα εσπεχιαλmεντε εν λασ ιm〈−
γενεσ σον λοσ ινδιχαδορεσ δε λα “σεξυαλιζαχι⌠ν/φε−
mινιζαχι⌠ν” δε λασ mυϕερεσ.
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Ρεσυλταδοσ
↵Dισχριmιναχι⌠ν δε λασ mυϕερεσ δεπορτιστασ
δισχαπαχιταδασ? “ϒΕν λα πρενσα θυε σε οχυπα
δε λοσ ϑυεγοσ Παραλmπιχοσ σε ηαβλα mενοσ δε
λασ mυϕερεσ θυε δε λοσ ηοmβρεσ!”
Πριmερο, ηαψ θυε δεmοστραρ λα ηιπ⌠τεσισ σεγν λα
χυαλ υνα δε λασ φορmασ δε εστιγmατιζαχι⌠ν σοχιαλ θυε
αφεχτα α λασ mυϕερεσ δισχαπαχιταδασ δεπορτιστασ εσ θυε σ−
τασ απαρεχεν mενοσ εν ελ τραταmιεντο περιοδστιχο δε λοσ
ϑυεγοσ Παραλmπιχοσ. Σι εσα δεσιγυαλδαδ σε δεmοστρασε
χοmο εξαχτα, σε ποδρα εν εφεχτο πενσαρ θυε σε τρατα δε
υνα φορmα δε δισχριmιναχι⌠ν, θυε πορ οτρα παρτε, φυε
χυαντιφιχαδα πορ Dυνχαν (1990) εν ρεφερενχια α λασ mυ−
ϕερεσ δεπορτιστασ σιν δισχαπαχιδαδ.
Εστα οπεραχι⌠ν ϖα α ρεαλιζαρσε εν δοσ φασεσ. Εν λα
πριmερα, σε τοmαρ〈ν εν χυεντα σ⌠λο λασ χιφρασ βρυτασ χον
ελ φιν δε ποδερ χοmπαραρλασ χον λοσ ρεσυλταδοσ πρεσεντεσ
εν λα λιτερατυρα χιεντφιχα εξιστεντε, ψα θυε στοσ σε βασαν
εν διχηασ χιφρασ. Σεγυιδαmεντε, εστοσ δατοσ βρυτοσ σερ〈ν
mεδιδοσ εν ρελαχι⌠ν α λασ χαραχτερστιχασ εσπεχφιχασ δελ
τραταmιεντο δε λα ινφορmαχι⌠ν δεπορτιϖα. Εν εφεχτο, σι σε
θυιερε ϖαλοραρ εσασ χιφρασ εν τοδα συ διmενσι⌠ν, χονϖιε−
νε ϖεριφιχαρ σι λασ διφερενχιασ θυε πυεδαν απαρεχεν νο
σε εξπλιχαραν πορ χυεστιονεσ εστριχταmεντε δεπορτιϖασ.
Αθυ ηαν σιδο τενιδασ εν χυεντα δοσ χαραχτερστιχασ. Λα
πριmερα εσ λα τασα δε παρτιχιπαχι⌠ν δε λασ mυϕερεσ ψ δε
λοσ ηοmβρεσ εν λοσ ϑυεγοσ Παραλmπιχοσ θυε ποδρα εξ−
πλιχαρ θυε σε ηαβλε m〈σ ο mενοσ δε λασ mυϕερεσ ο δε
λοσ ηοmβρεσ σεγν λα mαψορ ο mενορ πρεσενχια δε λοσ
υνοσ ο δε λασ οτρασ. Ηαψ θυε τενερ εν χυεντα θυε εν λοσ
ϕυεγοσ αλυδιδοσ, λασ mυϕερεσ ρεπρεσενταν χερχα δελ 28%
δε λασ δελεγαχιονεσ ψ λοσ ηοmβρεσ χερχα δελ 72%. Λα
σεγυνδα χαραχτερστιχα παρα χονσιδεραρ εσ ελ νmερο δε
mεδαλλασ οβτενιδασ πορ λασ δεπορτιστασ ψ λοσ δεπορτιστασ.
Εφεχτιϖαmεντε, σεγν ελ νmερο δε mεδαλλασ γαναδασ, εσ
χοmπρενσιβλε θυε σε ηαβλε m〈σ ο mενοσ δε ελλοσ ο δε
ελλασ, πυεστο θυε υνο δε λοσ πιλαρεσ δε λα πρενσα δεπορ−
τιϖα σον λασ mεδαλλασ, λοσ ρχορδσ ψ οτροσ λογροσ οβτενι−
δοσ. Εστο σε πυεδε απλιχαρ ταντο α λοσ ϑυεγοσ Ολmπιχοσ
χοmο α λοσ ϑυεγοσ Παραλmπιχοσ. Σιν εmβαργο λοσ ϑυεγοσ
Παραλmπιχοσ τιενεν υνα παρτιχυλαριδαδ. Αλ πενσαρ εν λα
οργανιζαχι⌠ν δε χελεβραχιονεσ δεπορτιϖασ δε λα ενϖερ−
γαδυρα δε εσοσ ϕυεγοσ ιντερναχιοναλεσ, σε εσπερα χιερτα
ιγυαλδαδ εν τρmινοσ δε χαντιδαδ δε πρυεβασ ψ δε τιπο δε
χοmπετιχι⌠ν παρα λασ mυϕερεσ ψ λοσ ηοmβρεσ. Ψ ασ εσ,
εν λοσ ϑυεγοσ Ολmπιχοσ λα ιγυαλδαδ εσ πρ〈χτιχαmεντε υν
ηεχηο, χον αλγυνασ εξχεπχιονεσ. Εξιστεν αλγυνασ πρυε−
βασ εστριχταmεντε φεmενινασ χοmο λα γιmνασια ρτmιχα ψ
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δεπορτιϖα ο λασ βαρρασ ασιmτριχασ. Χιερτασ πρυεβασ σον
εσπεχφιχασ παρα λοσ ηοmβρεσ, χοmο λασ ανιλλασ. Σιν εm−
βαργο, εστασ παρτιχυλαριδαδεσ σον σεχυνδαριασ ψ λα χασι
ιγυαλδαδ εν ελ νmερο δε πρυεβασ λλεϖα α λα χασι σιmιλι−
τυδ εν τρmινοσ δε mεδαλλασ δισπυταδασ. Εν λοσ ϑυεγοσ
Παραλmπιχοσ εσ χοmπλεταmεντε διφερεντε. Ελ νmερο ψ
ελ τιπο δε πρυεβασ δεπορτιϖασ εστ〈ν εν διρεχτα χορρελαχι⌠ν
χον λοσ τιποσ δε δισφυνχι⌠ν θυε πρεσενταν θυιενεσ παρτι−
χιπαν εν ελλοσ. Εστο ιmπλιχα υνα ενορmε χοmπλεϕιδαδ εν
τρmινοσ δε οργανιζαχι⌠ν ψ εξπλιχα εν παρτε θυε δε υνα
α οτρα εδιχι⌠ν δε λοσ ϑυεγοσ λασ πρυεβασ χαmβιεν ψ θυε
λασ δε λασ mυϕερεσ πυεδαν σερ διφερεντεσ δε λασ δε λοσ
ηοmβρεσ. Λα πρεσενχια ο νο δε mυϕερεσ ο δε ηοmβρεσ εν
υνασ υ οτρασ χατεγορασ δε λα δισχαπαχιδαδ δετερmινα θυε
υνασ πρυεβασ σε χελεβρεν ψ οτρασ νο. Λα χονσεχυενχια εσ
θυε ελ νmερο δε mεδαλλασ εν ϕυεγο εσ τοταλmεντε διφε−
ρεντε παρα λασ mυϕερεσ ψ παρα λοσ ηοmβρεσ; λο χυαλ εστ〈
ρεφορζαδο πορ ελ ηεχηο δε θυε, χοmο ψα ηεmοσ ϖιστο, ελ
νmερο δε mυϕερεσ εν χοmπετιχι⌠ν εσ mυχηο mενορ θυε
ελ νmερο δε ηοmβρεσ. Πορ λο ταντο, εν λοσ ϑυεγοσ Παρα−
λmπιχοσ ελ νmερο δε mεδαλλασ θυε λασ mυϕερεσ γαναρον
εσ χυαντιτατιϖαmεντε mενοσ ιmπορταντε θυε ελ νmερο
δε mεδαλλασ γαναδασ πορ λοσ ηοmβρεσ. ςερεmοσ θυε εστα
χαραχτερστιχα εσπεχφιχα δα σεντιδο αλ τραταmιεντο περιο−
δστιχο εστυδιαδο.

Αν〈λισισ δε λασ χιφρασ βρυτασ
Λα ταβλα 1 σιντετιζα εσοσ δατοσ βρυτοσ. Ελ χορπυσ
δε τεξτοσ εστυδιαδοσ ινχλυψε 113 χασοσ εν λοσ θυε απα−
ρεχεν υνα ο m〈σ mυϕερεσ ψ 296 θυε mενχιοναν α υνο
ο m〈σ ηοmβρεσ. Πορ συ παρτε, υνα ο m〈σ mυϕερεσ σον
mοστραδασ εν 17 φοτοσ, χον υν τοταλ δε 3416 χm2 δε
συπερφιχιε οχυπαδα, mιεντρασ θυε λοσ ηοmβρεσ απαρε−
χεν εν 36 φοτοσ θυε αλχανζαν 5357 χm 2 δε συπερφιχιε
τοταλ.
Dεσδε εντονχεσ, α λα σολα mιραδα δε εστοσ δατοσ, σε
ποδρια δεχιρ θυε λασ mυϕερεσ δεπορτιστασ δισχαπαχιταδασ
εστ〈ν ινφραρρεπρεσενταδασ εν ρελαχι⌠ν α λοσ ηοmβρεσ (τα−
βλα 1), ψα θυε νο σολαmεντε σε ηαβλα mενοσ δε ελλασ εν
λοσ αρτχυλοσ σινο θυε απαρεχεν ταmβιν mενοσ εν λασ
ιm〈γενεσ. ↵Σε τρατα εν εστε χασο δε υνα φορmα δε εστιγ−
mατιζαχι⌠ν σοχιαλ πορ οχυλταχι⌠ν?

Νmερο δε χιτασ
εν λοσ περι⌠διχοσ

Νmερο
δε φοτοσ

Συπερφιχιε
φοτοσ

Μυϕερεσ

113

17

3.416 χm″

Ηοmβρεσ

296

36

5.357 χm″

Τοταλ

409

53

8.773 χm″

5
Ταβλα 1
Χιφρασ βρυτασ δε λα διστριβυχι⌠ν δε χιτασ ψ δε φοτοσ mυϕερεσ/ηοmβρεσ
εν λοσ περι⌠διχοσ

Λοσ δατοσ mεδιδοσ
Παρα ρεσπονδερ α εστα χυεστι⌠ν χονϖιενε πονερ εν ρε−
λαχι⌠ν εστοσ δατοσ βρυτοσ χον λοσ χριτεριοσ, ενυmεραδοσ
m〈σ αρριβα, θυε χαραχτεριζαν ελ τραταmιεντο δε υν αχον−
τεχιmιεντο δεπορτιϖο. Λα ταβλα 2 περmιτε λεερ λοσ ρεσυλ−
ταδοσ δε εστα πονδεραχι⌠ν α παρτιρ δε λασ δοσ ϖαριαβλεσ
ινδεπενδιεντεσ δαδασ.
Λα τασα δε παρτιχιπαχι⌠ν mυϕερ/ηοmβρε.
Ελ νmερο δε mεδαλλασ γαναδασ πορ λασ mυϕερεσ ψ
πορ λοσ ηοmβρεσ.
Εν λοσ ρεσυλταδοσ ρεφεριδοσ α λα τασα δε παρτιχιπαχι⌠ν
mυϕερ/ηοmβρε χαβε δεσταχαρ θυε ελ τοταλ δε λασ δελεγα−
χιονεσ δε λοσ χυατρο πασεσ ιmπλιχαδοσ εν εστε εστυδιο
εσταβα χονστιτυιδο πορ 787 παρτιχιπαντεσ ψ χοmπυεστο
πορ 568 ηοmβρεσ (72,2%) ψ πορ 219 mυϕερεσ (27,8%)
(χολυmνα 1; χιφρασ φαχιλιταδασ πορ λασ διφερεντεσ Φεδε−
ραχιονεσ Ναχιοναλεσ δε Dεπορτιστασ Dισχαπαχιταδοσ δε
χαδα υνο δε λοσ πασεσ ιmπλιχαδοσ). Πορ ταντο, σε πυε−
δε χονχλυιρ θυε πορ δεβαϕο δε εστε πορχενταϕε (27,8%)
λασ mυϕερεσ εστ〈ν ινφραρρεπρεσενταδασ, θυε πορ ενχιmα
εστ〈ν ηιπερρεπρεσενταδασ ψ θυε σι ϖολϖεmοσ α ενχοντραρ
εσα προπορχι⌠ν, εστ〈ν εθυιτατιϖαmεντε ρεπρεσενταδασ. Λο
ινϖερσο εσ εϖιδεντε παρα λοσ ηοmβρεσ ψα θυε νοσ ενχον−
τραmοσ εν υν ϕυεγο δε συmα νυλα, εσ δεχιρ θυε χυανδο
λασ mυϕερεσ εστ〈ν mαψορmεντε ρεπρεσενταδασ, σον λοσ
ηοmβρεσ λοσ θυε εστ〈ν ινφραρρεπρεσενταδοσ ψ ϖιχεϖερσα.
Dεσδε υν πυντο δε ϖιστα προπορχιοναλ, λασ χιτασ δε
mυϕερεσ ρεπρεσενταν 27,6% ψ 72,4% παρα λοσ ηοmβρεσ
(χολ. 2), λασ φοτοσ δε mυϕερεσ 32,1% ψ λασ φοτοσ δε ηοm−

1
% δε
παρτιχιπαχι⌠ν

2
% δε χιτασ
εν περι⌠διχοσ

3
% δε φοτοσ

4
% δε λα συπερφιχιε
δε λασ φοτοσ

5
% δε mεδαλλασ
γαναδασ

Μυϕερεσ

27,8%

27,6%

32,1%

38,9%

34,6%

Ηοmβρεσ

72,2%

72,4%

67,9%

62,1%

65,4%
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3
Ταβλα 2
Αν〈λισισ πονδεραδο δε λα
ρεπρεσενταχι⌠ν δε ηοmβρεσ ψ
mυϕερεσ εν λοσ περι⌠διχοσ
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βρεσ 67,9% (χολ. 3). Μιεντρασ θυε λα συπερφιχιε δε λασ
φοτοσ ρεπρεσεντα 38,9% ψ 62,1% παρα λασ mυϕερεσ ψ παρα
λοσ ηοmβρεσ (χολ. 4) ρεσπεχτιϖαmεντε.
Πορ ταντο εστα ταβλα ρεϖελα θυε ρεσπεχτο αλ ρεπαρτο οβ−
ϕετιϖο δε λοσ ηοmβρεσ ψ δε λασ mυϕερεσ θυε παρτιχιπαν
εν λοσ ϑυεγοσ Παραλmπιχοσ (χολ.1), ελ τραταmιεντο εσχρι−
το (χολ. 2) εσ χασι ιγυαλ α λα παρτιχιπαχι⌠ν (χιτασ 27,6%,
παρτιχιπαχι⌠ν 27,8%). Εν χαmβιο ελ τραταmιεντο φοτογρ〈−
φιχο (χολσ. 3 ψ 4) τιενδε α ρεπρεσενταρ εν εξχεσο α λασ
mυϕερεσ (παρτιχιπαχι⌠ν 27,8%, φοτοσ 32,1 ψ 38,9%). Πορ
ταντο, λασ mυϕερεσ νο σολαmεντε νο εστ〈ν ποχο ρεπρεσεν−
ταδασ σινο θυε εν λασ φοτοσ εστ〈ν ηιπερρεπρεσενταδασ.
Εν χυαντο α λα σεγυνδα ϖαριαβλε ινδεπενδιεντε (ν−
mερο δε mεδαλλασ γαναδασ πορ λασ mυϕερεσ ψ πορ λοσ
ηοmβρεσ), λασ mυϕερεσ χονσιγυιερον ελ 34,6% δε λασ
mεδαλλασ ψ λοσ ηοmβρεσ ελ 65,4% (χολ. 5). Χοmπαραν−
δο εστασ χιφρασ εν παραλελο χον λασ εξπυεστασ m〈σ αρριβα
(χολσ. 2, 3, ψ 4) σε ϖε θυε ελ τραταmιεντο εσχριτο ινφορmα
mενοσ σοβρε λασ mυϕερεσ δε λο θυε πορ ελ νmερο δε συσ
mεδαλλασ γαναδασ χαβρα εσπεραρ (mενορ ρεπρεσενταχι⌠ν:
27,6% φρεντε α 34,6%), περο θυε λα παρτε δε φοτογραφασ
φεmενινασ χορρεσπονδε m〈σ ο mενοσ α εσα προπορχι⌠ν
(λιγερα ινφραρρεπρεσενταχι⌠ν: 32,1% παρα λασ φοτοσ ε ηι−
περρεπρεσενταχι⌠ν: 38,9% πορ συ συπερφιχιε).
Λοσ τεστσ εσταδστιχοσ υτιλιζαδοσ νο ϖαλιδαν νινγυνα
διφερενχια σιγνιφιχατιϖα εν χυαντο α λασ διφερεντεσ προπορ−
χιονεσ, λο χυαλ ιmπλιχα θυε λασ διϖεργενχιασ mενχιοναδασ
νο περmιτεν πενσαρ θυε ηαψα υνα διφερενχια σιγνιφιχατιϖα
δε τραταmιεντο εντρε λασ mυϕερεσ ψ λοσ ηοmβρεσ εν ελ τρα−
ταmιεντο mεδι〈τιχο δε λοσ ϑυεγοσ Παραλmπιχοσ εστυδια−
δοσ αθυ.
Χονχλυσι⌠ν προϖισιοναλ

Χοντραριαmεντε α λο θυε ρεϖελαβαν λοσ δατοσ εν χι−
φρασ βρυτασ ψ χοντραριαmεντε α λο θυε σε εσπεραβα (τε−
νιενδο εν χυεντα λα λιτερατυρα εξιστεντε), εν χυαντο σε
τραβαϕα χον προπορχιονεσ βασαδασ εν ϖαριαβλεσ θυε εσ−
τρυχτυραν λα λ⌠γιχα ιντερνα δε λα χοβερτυρα mεδι〈τιχα δε−
πορτιϖα (νmερο δε παρτιχιπαντεσ ψ mεδαλλα οβτενιδασ)
λασ χιφρασ ρεχαβαδασ mυεστραν θυε νο ηαψ δισχριmινα−
χι⌠ν ρεσπεχτο α λα χοβερτυρα mεδι〈τιχα δε δεπορτιστασ
χον δισχαπαχιταχι⌠ν. Σεγν εσασ δοσ ϖαριαβλεσ εξπλι−
χατιϖασ σιmπλεσ (δε λα λ⌠γιχα δελ τραταmιεντο mεδι〈τιχο
δεπορτιϖο), λα mυϕερ νο εστ〈 ινφραρρεπρεσενταδα χυαντι−
τατιϖαmεντε. Λα πριmερα παρτε δε λα ηιπ⌠τεσισ θυεδα, δε
εστα φορmα, ινϖαλιδαδα.
Πορ ταντο, σι εξιστε υνα φορmα δε εστιγmατιζαχι⌠ν σο−
χιαλ εν λα πρενσα εσχριτα αναλιζαδα, εν ρεφερενχια α λοσ
ϑυεγοσ Παραλmπιχοσ, νο σε ηαλλα δονδε σε εσπεραβα. Εσ
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δεχιρ, εν φορmα δε θυιταρ εσπαχιο εν λα πρενσα εσχριτα
α λασ mυϕερεσ δεπορτιστασ χον δισχαπαχιταδ. Λο χυαλ νο
θυιερε δεχιρ θυε εσα δισχριmιναχι⌠ν νο εξιστα περο, χοmο
ϖαmοσ α ϖερ, εστ〈 εν οτρο λυγαρ. Παρα ελλο ηαψ θυε τενερ
εν χυεντα χιερτο νmερο δε δατοσ χυαλιτατιϖοσ ρευνιδοσ α
λο λαργο δελ αν〈λισισ δε λοσ αρτχυλοσ δε πρενσα ψ δε λασ
φοτοσ θυε λοσ αχοmπα〉αν.

Εστιγmατιζαχι⌠ν φεmενινα ψ mασχυλινα
δε λα δισχαπαχιδαδ
Ελ αν〈λισισ δε λασ φοτοσ ψ ελ αν〈λισισ τεm〈τιχο δελ δισ−
χυρσο φυερον ρεαλιζαδοσ παρα πονερ εν εϖιδενχια λασ ρε−
πρεσενταχιονεσ δε λα mυϕερ δεπορτιστα χον δισχαπαχιδαδ
τρανσmιτιδασ πορ λοσ mεδιοσ δε χοmυνιχαχι⌠ν ψ λασ διφε−
ρενχιασ δελ τραταmιεντο mεδι〈τιχο θυε σε ηαχε δε ελλασ εν
ρελαχι⌠ν αλ δε λα δεπορτιστα σιν δισχαπαχιδαδ.
Σε χονστατα θυε λασ δεπορτιστασ πρεσενταδασ εν λασ
φοτοσ αναλιζαδασ χορρεσπονδεν α λα ιmαγεν δελ τιπο φε−
mενινο ιδεαλ (ινδιχαδορεσ δε Dυνχαν, 1990). Εστ〈ν mα−
θυιλλαδασ, τιενεν ελ πελο λαργο, λλεϖαν ϕοψασ; ελεmεντοσ
τοδοσ θυε πονεν εν εσχενα ψ συβραψαν λα φεmινιδαδ. Λοσ
περι⌠διχοσ mυεστραν δε εστα φορmα δεπορτιστασ “πρεσεντα−
βλεσ” εν ταντο θυε mυϕερεσ.
Εστο σε χονφιρmα πορ ελ ηεχηο δε θυε λασ δεφιχιεν−
χιασ νο σον mοστραδασ δε λα mισmα φορmα σι αφεχταν α
ηοmβρεσ ο α mυϕερεσ. Λα αmπυταχι⌠ν, πορ εϕεmπλο, σε
mανιφιεστα αλ απαρεχερ λοσ mυ〉ονεσ. Εστα χρυδεζα εν λα
εξποσιχι⌠ν δε λοσ χυερποσ, α πεσαρ δε θυε ηυβο δεπορτισ−
τασ αmπυταδασ θυε παρτιχιπαρον εν λοσ ϑυεγοσ δε Σιδνεψ,
νυνχα σε υτιλιζα χον υνα mυϕερ.
Εστα φορmα δε “πρεσενταβιλιδαδ” σε πυεδε ρελαχιοναρ
ταmβιν χον λα σεξυαλιζαχι⌠ν δελ χυερπο φεmενινο δε λασ
δεπορτιστασ εν λα ιχονογραφα θυε αχοmπα〉α λοσ αρτχυλοσ.
Χοντραριαmεντε α λο θυε σε εσπεραβα πορ λοσ εστυδιοσ θυε
αφιρmαβαν θυε λα πρενσα “σεξυαλιζα” ποχο α λασ mυϕερεσ
χον δισχαπαχιδαδ, εστε ασπεχτο σ απαρεχε εν λα χοβερ−
τυρα δε λασ δεπορτιστασ παραλmπιχασ. Εφεχτιϖαmεντε, λασ
φοτοσ δε λασ mυϕερεσ θυε παρτιχιπαρον εν Σιδνεψ ρεαλζαν
λασ παρτεσ χορποραλεσ θυε σεγν Dυνχαν (1990) δενοταν
υνα διmενσι⌠ν σεξυαλ (ζονασ γενιταλεσ, χαδερασ, πεχηο,
πιερνασ ψ ναλγασ).
Πορ ελ χοντραριο, ελ ασπεχτο δε λα τριϖιαλιζαχι⌠ν νο
απαρεχε εν λασ φοτοσ. Νινγυνα δε λασ φοτοσ πρεσεντα α λασ
δεπορτιστασ παραλmπιχασ φυερα δε υν αmβιεντε δεπορτιϖο.
Σιν εmβαργο, λοσ τεξτοσ δε εσοσ αρτχυλοσ σε χαραχτερι−
ζαν πορ ρεφεριρσε α ασυντοσ θυε ϖαν m〈σ αλλ〈 δε στε. Λα
σιτυαχι⌠ν φαmιλιαρ, λασ αλυσιονεσ α λοσ χοmπα〉εροσ σεν−
τιmενταλεσ, α ηιϕοσ ε ηιϕασ, α λα προφεσι⌠ν ψ αλ τιεmπο
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λιβρε σον λοσ τεmασ πρινχιπαλεσ αβορδαδοσ πορ λα πρεν−
σα χυανδο ηαβλαν δε λασ δεπορτιστασ. Χοmο ψα ηα σιδο
mενχιοναδο, εστα αλυσι⌠ν α ελεmεντοσ θυε νο περτενεχεν
α λα εσφερα δε λα πρ〈χτιχα δεπορτιϖα εσ χαραχτερστιχα δελ
τραταmιεντο δε λα mυϕερ δεπορτιστα εν γενεραλ. Θυεδα ασ
δεmοστραδα λα συβηιπ⌠τεσισ ρεσπεχτο α λα τριϖιαλιζαχι⌠ν δε
λα mυϕερ δεπορτιστα δισχαπαχιταδα.
Εν χαmβιο, απαρεχε υν φεν⌠mενο ινεσπεραδο εν εστα
ινϖεστιγαχι⌠ν, ψ εσ θυε λοσ ηοmβρεσ σον ταmβιν “τριϖια−
λιζαδοσ”. Εσ δεχιρ ελλοσ ταmβιν συφρεν λασ ρεφερενχιασ α
συ φαmιλια, ψ δε φορmα γενεραλ α συ ϖιδα εξτραδεπορτιϖα.
Εστο σιγνιφιχα θυε, αλ χοντραριο δελ τραταmιεντο mεδι〈τιχο
δελ δεπορτε εν γενεραλ, εν ελ χασο δε λοσ δεπορτιστασ δισ−
χαπαχιταδοσ εστε φεν⌠mενο νο εσ υν φαχτορ θυε διστινγα α
λασ mυϕερεσ δε λοσ ηοmβρεσ.
Dε λα mισmα mανερα, νυεστροσ ρεσυλταδοσ mυεστραν
ελ mισmο προχεσο δε ινφαντιλιζαχι⌠ν εν λασ δεπορτιστασ ψ
εν λοσ δεπορτιστασ δισχαπαχιταδοσ. Σε λεσ δεσιγνα χον εξ−
πρεσιονεσ χοmο ”mυχηαχηα”, “mυχηαχηο” αχοmπα〉αδοσ
πορ χαλιφιχατιϖοσ χοmο “ϕοϖεν” ο “πεθυε〉ο”, “πεθυε−
〉α”. Ελ περι⌠διχο Τηε Ινδεπενδεντ ηαβλα, πορ εϕεmπλο,
δε “εστε ϕοϖεν mυχηαχηο δε 28 α〉οσ” (28−10−2000). Αλ
ινδιχαρ λα εδαδ δελ δεπορτιστα, ελ λεχτορ σε δα χυεντα δε
θυε ψα νο σε τρατα δε υν mυχηαχηο σινο δε υνα περσο−
να αδυλτα. Εστα χοντραδιχχι⌠ν εν λα mισmα φρασε προδυχε
λα ιmπρεσι⌠ν δε θυε εστοσ δεπορτιστασ ρεαλmεντε νο σον
χονσιδεραδοσ χοmο αδυλτοσ αν ηαβιενδο συπεραδο λα
εδαδ δε λα αδολεσχενχια. Ελ mισmο φεν⌠mενο σε mανι−
φιεστα εν ελ χασο δε λασ δεπορτιστασ, χοmο πορ εϕεmπλο εν
ελ περι⌠διχο εσπα〉ολ Ελ Μυνδο, θυε εσχριβε σοβρε υνα
χλεβρε δεπορτιστα δε 37 α〉οσ “αψερ εσταβα εmοχιοναδα
χοmο υνα νι〉α”. Dε νυεϖο, εστε προχεσο δε ινφαντιλιζα−
χι⌠ν δε λοσ ηοmβρεσ δεπορτιστασ νυνχα ηα σιδο υτιλιζαδο
αντεσ εν λα λιτερατυρα χιεντφιχα σοβρε εστε τεmα. Ταν σολο
λο ηεmοσ ενχοντραδο υνα ϖεζ εν υν εστυδιο δε λοσ χο−
mενταριοσ τελεϖισαδοσ σοβρε δοσ αχοντεχιmιεντοσ δεπορ−
τιϖοσ δε λα Νατιοναλ Χολλεγιατε Ατηλετιχ Ασσοχιατιον εν
1989 δ⌠νδε σε δεmοστρ⌠ θυε λα ινφαντιλιζαχι⌠ν ταmβιν
αφεχτα α λοσ ηοmβρεσ δε χολορ (Μεσσνερ ετ αλ., 1993).

ρρεπρεσενταχι⌠ν δε λα δεπορτιστα εν γενεραλ εν ρελαχι⌠ν
α λοσ δεπορτιστασ εν λοσ mεδιοσ δε χοmυνιχαχι⌠ν νο απα−
ρεχε εν δεπορτιστασ χον δισχαπαχιδαδ. Συ ρεπρεσενταχι⌠ν
(δε ηοmβρεσ ψ δε mυϕερεσ) χορρεσπονδε, m〈σ ο mενοσ,
α συ παρτιχιπαχι⌠ν ψ αλ νmερο δε mεδαλλασ ψ ξιτοσ χον−
σεγυιδοσ. Αλ χοντραριο, ινχλυσο, σε οβσερϖα m〈σ βιεν υνα
ηιπερρεπρεσενταχι⌠ν δε λα δεπορτιστα δισχαπαχιταδα εν ρε−
λαχι⌠ν α λοσ δεπορτιστασ εν λασ φοτοσ θυε χυβρε εστε εϖεν−
το. Νο απαρεχε, πορ ταντο, ελ προχεσο δε παρτιχυλαριζα−
χι⌠ν δε λα mυϕερ δεπορτιστα δισχαπαχιταδα εσπεραδο εν ελ
πλανο δελ αν〈λισισ χυαντιτατιϖο.
Εν χυαντο α λοσ δατοσ δε τιπο χυαλιτατιϖο, λα ταβλα 3
ρεσυmε λα αυσενχια ψ λα πρεσενχια δε λοσ προχεσοσ εστυ−
διαδοσ.
Εν ελ χασο δε λασ mυϕερεσ, σε οβσερϖα θυε ηαψ σι−
mιλιτυδ εν λασ χαραχτερστιχασ εντρε λασ δεπορτιστασ σιν
δισχαπαχιδαδ ψ λασ δεπορτιστασ χον δισχαπαχιδαδ. Πορ ηι−
π⌠τεσισ, σε πενσαβα θυε νο ηαβρα σεξυαλιζαχι⌠ν δε λασ
δεπορτιστασ παραλmπιχασ περο χλαραmεντε νο εσ ελ χασο.
Εν λοσ τεξτοσ λα δεπορτιστα παραλmπιχα νο εστ〈 σεξυαλιζα−
δα περο εν λασ φοτοσ σ.
Σε πυεδε χονχλυιρ θυε νο χονφιρmαρ υν χmυλο δε
εστιγmατιζαχιονεσ εσπεραδο εν ελ χασο δε λασ mυϕερεσ δε−
πορτιστασ. (Εστοσ ρεσυλταδοσ ταmβιν ποδραν ιντερπρεταρ−
σε αλ ρεϖσ, λασ mυϕερεσ δεπορτιστασ σον τραταδασ mεδι〈τι−
χαmεντε χοmο σε τρατα α λασ δεπορτιστασ δισχαπαχιταδασ). 1
Εν χαmβιο, εστυδιανδο λοσ ρεσυλταδοσ δε λα χολυmνα δε
λοσ ηοmβρεσ, σε οβσερϖα θυε εν λα χοβερτυρα mεδι〈τιχα δε
λοσ ϑυεγοσ Παραλmπιχοσ εστοσ λτιmοσ σον “τριϖιαλιζαδοσ”
ε “ινφαντιλιζαδοσ” ψ εστο νο ερα δε εσπεραρ. Νοσ ποδεmοσ
πρεγυνταρ σι λα εστιγmατιζαχι⌠ν νο εσταρ〈 ϕυστο δονδε νο
εσπεραmοσ ηαλλαρλα, εν υν προχεσο δε ελιmιναχι⌠ν δε λα
ιδεντιδαδ σεξυαλ θυε δενεγαρα α λασ περσονασ δισχαπαχι−
ταδασ, ηοmβρεσ ψ mυϕερεσ, χιερτασ ποσιβιλιδαδεσ δε αφιρ−
mαρσε εν λα διστινχι⌠ν δελ γνερο (λο θυε χονφιρmαρα λοσ
ρεσυλταδοσ δε Λαχηαλ 2000 σοβρε λα δεσεξυαλιζαχι⌠ν δε λασ

Χονχλυσι⌠ν
Ηεmοσ ϖιστο θυε ελ λυγαρ γενεραλ δε λα mυϕερ δεπορ−
τιστα δισχαπαχιταδα νο εσ ελ mισmο θυε ελ δε λα δεπορτιστα
νο δισχαπαχιταδα. Λα δισχριmιναχι⌠ν εν φορmα δε ινφρα−

ϑΟ
Ηοmβρεσ

ϑΠ
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Σ

Σ

Σ

5
Ταβλα 3
Ασπεχτοσ δεσταχαδοσ δελ αν〈λισισ χυαλιτατιϖο

1 Λοσ φεν⌠mενοσ δε “ τελενοϖελιζαχι⌠ν” ο δε “φεmινιζαχι⌠ν” συγεριδοσ πορ Μ. Μοραγασ (2000) ψ D. Λ. Ανδρεωσ (1998) ποδραν εξπλιχαρ εστο. Σιν

εmβαργο, απαρτε δε θυε λοσ ινδιχαδορεσ νεχεσαριοσ παρα ελλο νο ηαν σιδο χλαραmεντε πρεχισαδοσ πορ εστοσ αυτορεσ, ελ ηεχηο δε θυε σ⌠λο λασ mινορασ
(δεπορτιστασ χον δισχαπαχιδαδ ψ δεπορτιστασ δε χολορ) σε ϖεαν αφεχταδασ, νο απυντα εν εσα διρεχχι⌠ν.
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περσονασ δισχαπαχιταδασ εν λοσ mεδιοσ δε χοmυνιχαχι⌠ν).
Παρα αναλιζαρ εστα ποσιβιλιδαδ, ηαψ θυε δετερmιναρ λα δι−
mενσι⌠ν δε λα σεξυαλιζαχι⌠ν δε λοσ ηοmβρεσ δεπορτιστασ,
δισχαπαχιταδοσ ο νο; περο εστο νο λο ποδεmοσ ηαχερ τοδα−
ϖια, πορθυε, εν λα βιβλιογραφα χιεντφιχα, φαλταν τοδαϖα λοσ
ινδιχαδορεσ δε εσα σεξυαλιζαχι⌠ν mασχυλινα.2

Αγραδεχιmιεντοσ
Αγραδεχεmοσ ενχαρεχιδαmεντε α λα Ασσοχιατιον
Φρανχοπηονε δε Ρεχηερχηε εν Αχτιϖιτ Πηψσιθυε ετ
Σπορτιϖε (ΑΦΡΑΠΣ) (Ασοχιαχι⌠ν Φρανχ⌠φονα δε Ινϖεσ−
τιγαχι⌠ν εν λα Αχτιϖιδαδ Φσιχα ψ Dεπορτιϖα) πορ συ
αποψο φινανχιερο θυε ηα ηεχηο ποσιβλε λα ελαβοραχι⌠ν
δε εστε εστυδιο ταντο α νιϖελ ευροπεο χοmο α νιϖελ ιν−
τερναχιοναλ.
Αδεm〈σ, εστε προγραmα δε ινϖεστιγαχι⌠ν ηα ρεχιβιδο
ελ αποψο δε λα Χοmισι⌠ν Ευροπεα εν φορmα δε υνα βεχα
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ΜΕΙΦ−ΧΤ−2006−042104.
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