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En todas e cada unha das 
nosas actividades temos 
presente a necesidade de 

difundir o talento feminino 
da nosa universidade

Ás veces temos a optimista sensación de estar nun 
momento no que a igualdade entre xéneros é unha 
realidade neste noso recuncho privilexiado do mundo, 
pero cando revisamos as estruturas de poder e a 
toma de decisións incluso aquí non se conxuga ese 
pensamento cos datos.

Conscientes do camiño por diante, a Universidade 
de Vigo está absolutamente implicada con visibilizar 
a muller investigadora e con mellorar a situación 
laboral do PDI feminino con medidas que eviten 
a fenda salarial, que faciliten a conciliación, entre 
outras accións, dentro da súa carreira. Somos nós, as 
mulleres, as que normalmente abandonamos a nosa 
vida para os coidados na casa e isto minora a nosa 
carreira fronte á outra metade da sociedade.

Desde o seu nacemento, a Unidade de Cultura 
Científica e da Innovación (UCC+i) foi garante da 
difusión de iniciativas vinculadas a fomentar as 
vocacións femininas na ciencia, coma estes textos, 
cara á rapazada, pero tamén colaborando noutras 
como as charlas do 11F ou os obradoiros de Elas Fan 
CienTec. En todas e cada unha das nosas actividades 
temos presente a necesidade de difundir o talento 
feminino da nosa universidade.

A verdade é que estamos moi orgullosas e queremos 
seguir na mesma liña, pulindo cada vez máis o 
noso traballo. A boa acollida do primeiro exemplar 

de Quero ser investigadora, co que nenas e nenos 
de toda Galicia puideron coñecer algunhas das 
investigadoras da nosa universidade e incluso 
entrevistalas, foi parte de motivación para elaborar 
esta nova edición, con novos rostros e traxectorias.

Nesta ocasión compartimos novamente o potencial 
investigador das mulleres da UVigo en todas as 
áreas de coñecemento: ciencias, ciencias da saúde, 
humanístico, xurídico-social e tecnolóxico. A 
investigación non só está vinculada a laboratorios e 
a batas brancas, abrangue moitos ámbitos e xeitos 
distintos de colaborar en facer un mundo mellor. 

Para avanzar é imprescindible que as mulleres 
participen nos diferentes ámbitos de investigación, 
porque sen a súa presenza todo o que se faga 
seguirá estando nesgado e faltaría ese outro xeito e 
a diversidade nos enfoques para tratar os problemas 
que cómpre resolver.

Todas somos investigadoras, todas somos mulleres, 
todas somos Universidade de Vigo e queremos que 
as nenas que traballen con esta publicación tamén o 
queiran ser.

Mónica Valderrama
Vicerreitora de Comunicación e Relacións Institucionais

Un ano máis, a Unidade de Cultura Científica e da 
Innovación da Universidade de Vigo aposta por 
mostrarlle á mocidade que moi preto da súa casa 
existen mulleres investigadoras que están a realizar 
un traballo de grande importancia para todas e todos. 

Volvemos difundir a historia de dez novas referentes, 
dez mulleres, dez investigadoras, dez nenas que 
quixeron dedicarse ao que máis lles gusta: achegar 
novos coñecementos sobre a súa área de traballo que 
axuden a sociedade a avanzar cara a un futuro mellor.

A nosa intención segue a ser a mesma: valorar e 
visibilizar mulleres científicas contemporáneas, 
pioneiras en moitos casos, e espertar a vocación 
investigadora entre os máis cativos e cativas,
que terán figuras femininas da súa contorna
como referencia.

O deporte, a arqueoloxía, a lingua, a física, a 
paleontoloxía etc., son as áreas nas que traballan 
estas investigadoras, que contan a súa historia, os 
seus avances e as súas aspiracións nesta pequena 
publicación para que moitas nenas poidan verse 
reflectidas e, así, se animen a encamiñar os seus 
estudos cara á investigación.

Unha nena que soñaba con ir ao espazo, outra 
que ía a escavacións co seu pai ou unha pequena 
aventureira…, pero todas cunha marca común: a 

curiosidade e a determinación. Todas buscan saber 
máis, descubrir cousas novas e non dubidan en loitar 
por facer o que lles gusta. Iso é o que queremos que 
fagan as nenas e nenos que lean estas historias.

Desta forma, a Universidade de Vigo quere valorar a 
investigación en feminino e, a través destes relatos, 
formar parte das vivencias e das ansias da mocidade. 
Así,  promoverá que as novas xeracións teñan novos 
intereses, grandes soños e, sobre todo, se inspiren 
en persoas que forman parte desta institución para 
que nun futuro elas e eles se poidan converter en 
investigadoras e investigadores.

Achegádevos a estes pequenos contos, vivide con 
elas as súas experiencias e, sobre todo, aprendede 
moito, porque o avance do coñecemento e a mellora 
da nosa sociedade depende en gran medida de que 
as nenas e nenos de agora queiran ser as científicas e 
científicos do futuro.

E ti, queres ser investigadora?

Marta Crespo 
Lucía Calvo

Unidade de Cultura Científica
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A investigación elíxete, é froito da 
curiosidade e da forma de ser. 

lingüística///////////////////////////
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Báez Montero



Como estás? Chámanme 
Concha e investigo na 
Universidade de Vigo.

A curiosidade sempre formou parte de min. Fun unha 
nena curiosa e perseverante (aínda o sigo sendo). 
Facíame moitas preguntas e buscaba respostas. 
Desde pequena intereseime por coñecer como 
funcionaban as cousas, por que as persoas actuaban 
dunha forma ou doutra e, sobre todo, preguntábame 
como se organizaban e funcionaban os grupos 
sociais. Iso foi o que me trouxo ata aquí. Non decidín 
en ningún momento ser investigadora, a investigación 
elixiume a min, eu só quería saber. 

Pero comecemos a historia desde o principio. Nacín 
nunha familia de dez irmáns (si, eramos moitos). Son 
a oitava e a curiosidade creo que xurdiu por pertencer 
a esta, a día de hoxe, familia atípica. Meus pais non 
estudaron na universidade, pero querían que as súas 
fillas e fillos si o fixesen. Consideraban que a mellor 
herdanza que nos podían deixar era unha formación 
académica. Por iso, sempre digo que o primeiro 
empurrón que me animou a facer o que fago déronmo 
meus pais. A min gustábame a escola, as profesoras 
e profesores e, por iso, cando tiven que elixir unha 
profesión, escollín dar clase, despois chegou a 
universidade e de aí a investigación.

O camiño non foi sinxelo. Cando era adolescente 
pensaba que ser profesora de universidade era 
inalcanzable. Os casos que coñecía eran pais de 
compañeiras de instituto, homes, membros de 
familias de universitarios, cun ambiente familiar 
cultísimo… Eu estudaba e gozaba aprendendo 



deles pero non me cría capaz de conseguilo. Que 
equivocada estaba! Miña nai sempre dicía: «As 
cousas importantes da vida non son cuestión 
de forza, son de intelixencia. Ser muller non é un 
problema, eles só teñen máis forza».

E así foi! Con moito esforzo e tesón, cheguei a ser 
investigadora da Universidade de Vigo. Creo que 
este traballo é o perfecto e necesario complemento 
á docencia universitaria. A investigación ten moitas 
vantaxes: coñecer, aprender, descubrir…, faime sentir 
máis libre. 

Cando es investigadora, participas nun grupo, 
colaboras, compartes intereses, as e os teus colegas 
axúdante e ti axúdalos a avanzar. Nun grupo de 
investigación fas o que máis che gusta, o que se che 
dá mellor. Non te aburres nunca, sempre hai cousas 
novas. Nas túas compañeiras e compañeiros atopas 
capacidades distintas ás túas, perspectivas distintas, 
podes discutir e a min resúltame moi divertido.

Pero, agarda! Non che dixen que estudo! A miña 
área de traballo está vinculada ás linguas e á 
comunicación. É nun campo de investigación moi 
antigo que sempre ofrece novidades porque está en 
constante revisión. Xa sabes que as linguas cambian 
e non son só sons e palabras. Están vivas! 

Dentro deste ámbito de estudo tan amplo, a miña 

área preferida é o cambio nas linguas e como as
 linguas cambian as e os falantes. Tamén os xestos 
que acompañan a expresión nas linguas orais e as 
linguas visoxestuais, é dicir, as linguas de signos son 
un mundo importante. 

Concretamente, estudo a lingüística histórica e as 
variedades das linguas, fundamentalmente castelán 
e portugués. Pero houbo un momento na miña vida 
no que decidín ampliar o meu campo de traballo e 
pasar da sintaxe histórica á lingua de signos. Este 
cambio veu motivado polas reflexións que tiñamos 
na casa o meu marido e mais eu sobre os problemas 
das nenas e nenos xordos nas gardarías nas que el 
traballa. Lembro que me dicía: «Se verdadeiramente 
queres facer algo transcendente, deberías revisar que 
pasa coa linguaxe das nenas e nenos xordos porque 
aínda que son intelixentes non alcanzan os niveis de 
escolaridade dos oíntes». Por este motivo, lanceime a 
estudar as linguas de signos e a xestualidade,
xunto coa adquisición e coa docencia na
aprendizaxe de linguas. 

No meu caso, nesta liña de investigación o avance 
con máis repercusión ao que contribuín foi ao 
recoñecemento da lingua de signos española como 
lingua oficial en 2007. Ademais, actualmente, no meu 
grupo de investigación, o GRILES, estamos poñendo 
en marcha o corpus anotado de lingua de signos 
española, CORALSE, unha fotografía actualizada 

Departamento
Lingua española
Centro
Facultade de Filoloxía e Tradución
Área
Lingua española
Grupo de investigación
GRILES

da lingua de signos no Estado español. Este corpus 
é un conxunto de mostras de lingua de signantes 
de Galicia e outros puntos de España que foron 
gravadas en vídeo. 

Por outro lado, colaborei en estudos sobre o 
desenvolvemento da lingua oral a través das linguas 
de signos. Así, sabemos que a inclusión desta lingua 
na formación de nenas e nenos de 0 a 3 e de 3 a 
6 anos contribúe a que aprendan unha alternativa 
e un complemento necesario para asegurar a 
comunicación. Imbricar as linguas visoxestuais no 
desenvolvemento das orais é un avance que ten 
moita transcendencia na investigación en linguas. 
Ademais, os traballos de aprendizaxe da lectura e 
da escritura, concretamente a escritura en persoas 
xordas, son moi necesarios para a aprendizaxe. 
Mellorarlles os sistemas de ensinanza da lectura aos 
nenos e nenas xordos é unha cuestión de
xustiza social.

Desde o meu punto de vista, a investigación faime 
sentir útil á sociedade e iso faime feliz. Eu teño unha 
boa vida porque a educación pública e a formación 
universitaria permitíronme conseguir o traballo 
que teño e a vida que teño, e quero devolverlle á 
sociedade unha mellor educación pública para todas 
e todos: persoas xordas, oíntes etc.

Gustaríache axudarme?
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Beatriz
Comendador Rey

O que pon en valor a investigación en 
feminino é a capacidade de apoio mutuo no 
contexto de aberta competencia que xera a 
sociedade capitalista. Unha capacidade que 
implica a empatía e os coidados. Cando es 
capaz de poñerte no lugar doutra persoa, 
ese é un bo comezo.

arqueoloxía/////////////////////////
prehistoria//////////////////////////
antropoloxía////////////////////////
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Que tal? 
Chámome Bea e son 

arqueóloga e investigadora 
da Universidade de Vigo. 

Queres saber como
cheguei ata aquí?

Cóntoche un segredo: un dos referentes da miña 
infancia sempre foi Pipi Lansgrump, unha nena de 
ficción con certos poderes sobrenaturais. Coñécela? 
A min o que máis me gustaba dela era a súa 
liberdade, a súa independencia e seguridade, o seu 
inconformismo instituído como norma, a súa forza 
e a súa alegría, pero tamén a súa xenerosidade e 
imaxinación. Sen dúbida, esa nena vestida con botas 
grandes foi para un min un gran referente e, con ese 
espírito aventureiro que comparto con ela, creo que 
decidín dedicarme á arqueoloxía practicamente desde 
que era moza.

O que teño claro é que a miña vocación veu das 
saídas que faciamos co meu pai. Sempre nos levaba 
a ver xacementos, como petróglifos ou monumentos 
megalíticos. Aqueles lugares parecíanme fascinantes 
e cando os visitaba sempre me facía preguntas sobre 
como viviría aquela xente. Lembro que unha vez 
me levaron ás escavacións da Lanzada e cando vin 
as cuadrículas de escavación feitas na terra, como 
non había paneis explicativos, pensei durante moito 
tempo que aquela xente vivía en casas baixo a terra. 
Xa sabes, o poder da imaxinación... En fin, o caso é 
que unha cousa levou a outra e con dezasete anos 
participei na miña primeira escavación arqueolóxica. 
Que noviña, non si?

A miña profesión está vinculada ao estudo da 
acción humana dende a prehistoria. Mediante a 
arqueoloxía e tamén a antropoloxía, ciencia que 



estuda os aspectos biolóxicos, culturais e sociais 
do ser humano, buscamos coñecer como era a 
vida das sociedades pretéritas desenvolvendo 
diversas liñas de investigación. Por unha banda, 
dedícome ao estudo das sociedades prehistóricas, 
especialmente no noroeste peninsular e en relación 
coas primeiras sociedades agricultoras e gandeiras, 
así como metalúrxicas. Ademais das evidencias 
materiais, estudamos a construción da paisaxe 
simbólica mediante a arte rupestre. Pero non só ten 
importancia o que se fai en arqueoloxía, senón como 
se fai, xa que entendemos o noso traballo como algo 
que debe ser feito por, para e coas comunidades 
locais onde traballamos, tendo como obxectivo 
achegar algo a este tecido social desde o noso 
campo de traballo.

Penso que o que máis me gusta da miña profesión 
é que os estudos que facemos lle permiten á 
sociedade relativizarse e cuestionarse as cousas 
continuamente, achegando un sentido crítico sobre 
o presente social. O certo é que as humanidades, e 
especialmente a prehistoria, iso que a xente supón 
tan afastado, achegan boas ferramentas para tomar 
conciencia do que realmente somos no presente. 
Algunha vez pensaras nisto?

O que me gustaría transmitirche coa miña historia é 
que aprender, investigar e descubrir cousas novas é 

sempre algo moi estimulante. Eu de nena lía moito 
porque na miña casa había sempre libros a man, e 
moitos falaban de personaxes que sempre buscaron 
horizontes novos, en todos os sentidos. Ampliar 
perspectivas con tesón e vontade é unha actitude 
de vida e, no meu caso, a prehistoria e a arqueoloxía 
permítenme vivir con perspectiva o presente. 
Ademais, obrígame a saír da miña zona de confort: 
viaxo e coñezo lugares e persoas que me achegan 
moito, e isto axúdame a loitar polos meus ideais. 

A verdade é que a investigación é para min unha 
forma de vida. É como un «chip» que tes instalado 
e que non che deixa parar nunca, que te move a 
seguir traballando para poder compartir todo o que 
investigas. Aínda que vivimos nunha época marcada 
pola falta de motivación, a investigación pode trazar 
unha liña no medio desa desorientación. O simple 
proceso de investigar xa é algo que lle achegas á túa 
vida, aínda que ás veces non sempre se acadan as 
metas e os obxectivos que tiñas. O que eu teño moi 
claro é que se cres no que fas, a busca deixará de ser 
unha utopía e materializarase nun camiño valioso 
para toda a vida.

Sé valente e lánzate a descubrilo!
Departamento
Historia, Arte e Xeografía
Centro
Facultade de Historia
Área
Prehistoria
Grupo de Estudos
Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT)



Vicerreitoría de Comunicación 
e Relacións Institucionais

Unidade de 
Cultura Científica



Nieves
Lorenzo González

03



A investigación é unha carreira de fondo 
onde a paciencia, a curiosidade e a 
tenacidade son as túas mellores armas. 
Todas elas femininas.

física////////////////////////////////
cambio climático///////////////////
divulgación científica///////////////

“
Nieves

Lorenzo González



Queres saber quen son? 
Chámome Nieves e son 

profesora e investigadora 
na Universidade de Vigo. 

Nos anos setenta e oitenta eu era unha moza que 
atopaba nas series de televisión referentes que 
amosaban novos mundos e grandes avances 
científicos: Galáctica, V, Buck Rogers no século XXV... 
Sóanvos de algo? Se non, anímovos a buscalas en 
internet! Seguro que vos sorprenden! Outra serie que 
me gustaba moito era MacGyver, onde o protagonista 
sempre resolvía todos os problemas grazas aos seus 
amplos coñecementos de física.

Creo que todo este mundo televisivo me levou a 
onde estou hoxe porque desde o instituto sabía que 
me atraía a ciencia e a tecnoloxía e que o meu soño 
era ser astronauta. Pensar en chegar ao espazo, sen 
gravidade, coñecendo novos mundos parecíame 
unha aventura incrible como as que vivían aquelas 
personaxes das series que tanto me gustaban. 
Por iso, sempre tiven moi claro que debía dirixir 
a miña formación cara a unha carreira científica. 
Primeiramente, pensei en estudar matemáticas pero, 
finalmente, decidinme pola física. 

Unha vez rematados os meus estudos, quixen seguir 
investigando, o mundo da investigación parecíame 
fascinante porque che permite comprender o porqué 
das cousas e pode levarte a solucionar ou mellorar 
moitos problemas da vida cotiá.

Segundo avanzaba na miña carreira profesional, ía 
deixando máis de lado as miñas ansias espaciais e 



centrábame máis en poñer «os pés no planeta Terra». 
Así, a miña área de investigación neste momento é 
a física da Terra: dedícome a estudar as causas e 
os efectos do cambio climático sobre o planeta e en 
diferentes ámbitos da sociedade, xa que o cambio 
climático afecta tanto á agricultura coma á saúde, á 
enerxía ou ao transporte. Tanto podo analizar como 
o cambio climático afecta á duración, intensidade e 
frecuencia das vagas de calor na península ibérica 
coma o traballo no efecto deste fenómeno nas 
turbulencias atmosféricas que afectan á aviación. 
Como estás a descubrir, hai un abano moi amplo de 
temáticas que analizar coa física.

Iso si, quizais todo isto che pareza moi complicado e 
pouco práctico, pero debes ter en conta que o estudo 
dos efectos do cambio climático nos diferentes 
ámbitos da sociedade é moi importante, xa que é vital 
para as políticas de adaptación e de mitigación que 
os diferentes gobernos deben levar a cabo para evitar 
as consecuencias negativas que estes fenómenos 
poden provocar na nosa sociedade.

Non foi doado chegar a onde estou hoxe, pero 
mantendo sempre as miñas ideas fronte ás dos 
demais e traballando moito puiden conseguir as 
metas que me propuxen. O meu non é un traballo 
sinxelo, a investigación é algo que te absorbe moito 
tempo e non ten horario, pero é moi reconfortante 
cando consegues demostrar as túas hipóteses 

científicas e consegues dar a coñecer eses
novos avances.

Pero o meu traballo non queda aí, ademais de 
dedicarme ao estudo da física da Terra, estou moi 
implicada en actividades que favorezan espertar 
vocacións femininas nas disciplinas STEM. Hai 
unha gran falta de referentes femininos no campo 
da ciencia, a tecnoloxía e as enxeñarías. Creo que 
é importante que as nenas poidan coñecer como 
desde hai moito tempo hai presenza feminina nestes 
ámbitos e, como non, mostrarlles novos referentes en 
feminino, xa que non se pode querer ser o que
non se coñece.

Agora mesmo, formo parte da Escola de Enxeñaría 
Aeroespacial, onde ensino as bases fundamentais 
da física. Deste xeito, estou moi preto das miñas 
aspiracións que comezaron como fantasías de series 
televisivas. Non son astronauta, pero estou ao carón 
das persoas que preparan o camiño ao espazo dos e 
das astronautas.

Departamento
Física Aplicada
Centro
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Área
Física da Terra
Grupo de investigación
Ephyslab
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Convídovos a achegar, co voso bo facer 
en feminino, argumentos e contribucións 
científicas que sensibilicen e que 
contrarresten a visión patriarcal que tamén 
impregna o labor investigador de todas e 
todos. 

marketing turístico/////////////////
comportamento das persoas////// 
vínculos relacionais////////////////

“
Lorena

Rodríguez Campo



Que tal? Son Lorena e 
son investigadora na 

Universidade de Vigo.

Cando máis ou menos tiña a túa idade, eu era unha 
nena á que lle gustaba estudar. Fun sempre moi 
aplicada e mantiven esta actitude xa de maior, cando 
cursei a Licenciatura en Ciencias Empresariais. 
Aínda que che pareza raro, buscaba ampliar o 
coñecemento que nos ensinaban na carreira e estaba 
moi convencida da necesidade de aplicar todo o 
aprendido no meu traballo. Iso si, antes de dedicarme 
a investigar, pasei por outras profesións. Tras rematar 
os meus estudos, estiven traballando na empresa 
privada, concretamente, nun banco. Nesta vida hai 
que probar de todo antes de tomar unha decisión 
final, non cres?  

Pois despois desta etapa, intereseime por outro 
campo de traballo. Xa ves que este tipo de titulacións 
permiten dedicarte a áreas moi diferentes. Así, 
estiven traballando nunha produtora cinematográfica. 
Coñeces a película Mar adentro de Alejandro 
Amenábar? Pois eu participei na súa produción. Nesa 
época comecei a preguntarme se a longametraxe 
podería funcionar como ferramenta publicitaria para 
a nosa comunidade, Galicia. Creo que foi entón cando 
máis me decatei do interese que tiña por formar 
parte da universidade para poder investigar e darlles 
resposta ás inquedanzas que tiña. Por iso, cando tiven 
a oportunidade de volver estudar, esa reflexión foi o 
xermolo da miña tese de doutoramento. 



Desde entón, non parei de buscar novos campos 
que investigar e novas dúbidas que resolver. Non te 
podes imaxinar todo o que hai aínda por saber no 
ámbito xurídico-social e non todo vai ser investigar 
en laboratorios. Existen outras áreas de coñecemento 
sobre as que podes realizar o teu traballo. Así, a día 
de hoxe teño varias temáticas abertas. Por un lado, 
estudo os compoñentes dos festivais musicais que 
predín o comportamento das persoas asistentes, 
demostrando que a satisfacción é o principal 
determinante para que as persoas que asisten a 
estes eventos repitan e o recomenden. Ademais, 
sabedes que a emoción básica que senten estas 
persoas é a alegría e o amor? 

Por outro, dedícome a saber como afecta o grao de 
presenza entre dúas persoas ao seu comportamento 
e como se establece o vínculo relacional entre 
as persoas, xunto coa influencia do tipo de 
personalidade de cada unha delas na súa relación. É 
dicir, hai tipos de personalidades máis emocionais, 
máis mentais ou máis instintivas e compórtanse e 
vincúlanse de maneira diferente. Pois estas cuestións 
son as que tamén estudo. 

Doutra banda, fixen unha investigación sobre a oferta 
enoturística na provincia de Ourense, confirmando 
que existen carencias na oferta, ademais de 
faltar unha estratexia promocional coordinada 
e planificada. Parece que falta implicación e 

compromiso por parte das adegas ourensás e existe 
un uso deficitario das redes sociais e doutras novas 
tecnoloxías como canles de difusión e creación de 
reputación en liña.

E pensarás: para que serve saber todo isto, Lorena? 
Pois é moi importante porque así podemos 
achegarlles información aos xestores empresariais, 
tanto no ámbito público coma privado, para 
mellorar a planificación estratéxica dos produtos 
e dos servizos que ofrecen. Non pensedes que na 
mercadotecnia se deixa algo ao azar. Todo debe 
estar pensado e xustificado para que funcione 
correctamente.

Pero, sobre todo, para min é un reto profesional e 
persoal. Investigando aprendo das persoas coas que 
realizo os meus traballos, das que entrevistamos 
ou enquisamos e dos resultados que obtemos. Por 
este motivo, se es unha persoa coma min, á que lle 
gusta ampliar o seu coñecemento e desenvolver 
as túas habilidades de aprendizaxe, innovación 
e creatividade, así como a intelixencia intra e 
interpersoal, debes darlle unha oportunidade á túa 
capacidade de investigación. 

É un mundo apaixonante que te está a esperar! 

Departamento
Organización de Empresas e Márketing
Centro
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Área
Comercialización e Investigación de Mercados
Grupo de investigación
OC2
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Para ser unha boa científica, pensa máis 
alá do teu campo de coñecemento e de 
investigación. Pensa sempre «fóra da 
caixa» e busca noutras disciplinas aquelas 
persoas que compartan coma ti, porque 
para avanzar na ciencia debemos facelo 
desde un punto de vista multidisciplinario.

videoxogos////////////////////////
interacción//////////////////////////
deseño//////////////////////////////

“
Beatriz
Legerén Lago



Ola, como estás?
Eu son Beatriz e traballo 

como investigadora na 
Universidade de Vigo.

A verdade é que sempre fun de facerme preguntas: 
«Por que pasa isto? Por que aquilo é así? Por que...? 
Por que...?». A miña cabeza sempre estaba chea 
de incógnitas que resolver, cousas que analizar, 
problemas que solucionar... E, nun momento dado, 
decidín que tamén podería atopar respostas. Porque 
investigar é buscar solucións a inquedanzas que 
podes ter e iso é o que intento facer cada día. 

Para atopar contestación ás miñas preguntas e 
tamén aprender das e dos demais, quixen estudar 
Historia, pero despois optei por enfocar a miña 
investigación no ámbito da comunicación audiovisual. 
Nunca é tarde para cambiar de parecer, non si? 

Naquel momento estaba moi interesada en saber 
como construímos unha mensaxe e na importancia 
do lúdico na nosa evolución como criaturas 
pensantes. Estaba convencida de que é necesario 
achegar as vantaxes do lúdico a todos os ámbitos da 
vida, non só o académico, senón tamén o empresarial 
e o educativo. Por iso, defendín a primeira tese da 
Universidade de Vigo sobre videoxogos e
televisión interactiva.  

Este cambio no meu parecer reflectiuse en diferentes 
aspectos da miña vida, xa que abrín a miña mente e 
afondei na idea de que a ciencia non é algo pechado 
e circunscrito a unha soa disciplina, senón que é algo 
aberto que debe ser compartido entre todas e todos. 



A día de hoxe, estou traballando no deseño de 
videoxogos como ferramenta persuasiva: unha 
temática moi relacionada co que se chama «xogo 
serio», unha denominación espantosa para algo que 
ten como base entreter, verdade? E a ti? Gústanche 
os videoxogos? Es gamer? Pois cando esteas a 
xogar, pensa en toda a complexidade que implica a 
creación dese mundo no que te estás a mover: novos 
escenarios, nomes, dinámicas etc.

Estou convencida de que a tecnoloxía facilita a 
creación, pero como di o anuncio: «a potencia sen 
control non serve de nada». A tecnoloxía é a potencia, 
o control é o deseño do proxecto e o deseño faise 
con papel e con lapis. Pero non debemos pensar en 
deseño coma un simple debuxo, senón que significa 
a creación do concepto. Debemos entender o deseño 
como o momento de concepción dun produto que 
necesita para a súa construción regras, mecánicas, 
tecnoloxía e narración. 

Por iso, aínda que cando era pequena admiraba o 
traballo de Marie Curie, agora os meus referentes son 
as mulleres que investigan no ámbito dos videoxogos 
e que pertencen a diferentes campos como son a 
psicóloga Celia Hodent, Jane Mcgonigall, Brenda 
Laurel..., e tamén os que non traballan nese ámbito 
pero con estudos enriquecedores como son Mary 
Beard, Francisco García García, Steve Pinker... En 
xeral, os meus referentes son as persoas que indagan 
no comportamento e na evolución do ser humano.

Esta forma de pensar levoume a emprender camiños 
que, ata aquel momento, ninguén seguira. Así, 
fun pioneira no campo de deseño de proxectos 
interactivos na primeira axencia dixital de Galicia, 
que foi tamén a primeira empresa da autonomía en 
deseñar un videoxogo con temática celta. Tamén 
fun presidenta fundacional do Clúster das TIC de 
Galicia e impulsora do Clúster Audiovisual de Galicia. 
Cantas primeiras veces! Pero xa sabes que o máis 
importante non é ser a que inicia o sendeiro, senón 
manter a túa estela ao longo do tempo para avanzar 
cara á meta que persegues e eu sempre mantiven o 
meu traballo na mesma liña, porque a investigación 
me achega coñecemento, satisfacción, criterio e, 
sobre todo, moitas novas incógnitas que se
deben solucionar.

Creo que o videoxogo é un paradigma das 
ferramentas de comunicación e non só é necesario 
traballar sobre o seu deseño e desenvolvemento, 
senón tamén buscar a forma de trasladar a súa 
importancia á sociedade. Non cres necesario achegar 
as vantaxes da diversión, o xogo e a tecnoloxía a 
todos os ámbitos da vida? Pois xa sabes ao que 
podes dedicarte... Investiga no ámbito dos Games 
Studies e atopa novas preguntas e respostas, porque 
a investigación é a mellor forma de entender o 
mundo, de saber por que suceden as cousas. Non 
existen as casualidades, mais si as causalidades e 
ser consciente diso é moi enriquecedor.

Departamento
Comunicación Audiovisual e Publicidade
Centro
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
Área
Ciencias Sociais
Grupo de investigación
CP2. Comunicación Persuasiva
Videoxogos: Comunicación e Persuasión



Vicerreitoría de Comunicación 
e Relacións Institucionais

Unidade de 
Cultura Científica



Isabel
Pastoriza Santos

06



Se tes claro que o que queres ser é 
investigadora, entón sempre soña e apunta 
alto porque querer é poder, e nós podemos.

nanomateriais//////////////////////
nanosensores//////////////////////
plasmónica/////////////////////////

“
Isabel

Pastoriza Santos



Ola! Son Isabel 
e investigo na 

Universidade de Vigo.

Cando era unha nena, descoñecía o que era a carreira 
investigadora pero soñaba con ser algún día piloto, 
astronauta ou exploradora. O que tiña claro é que 
quería ser toda unha aventureira. Se queres, podo 
contarche a miña aventura... Alá vou!

Estudei a Licenciatura en Química e fixen o 
doutoramento na Universidade de Vigo co profesor 
Luis Liz Marzán, que hoxe en día é todo un referente 
mundial no campo dos materiais plasmónicos. 
Naquela época, cando comecei o meu proxecto, foi 
realmente cando chegou a miña vocación. O meu 
director de tese contaxioume o seu entusiasmo pola 
investigación e polo campo da nanociencia, e así foi 
como descubrín un mundo fascinante no que aínda 
quedaba moito por saber.

Agora ti dirás: Isabel, que é iso da nanociencia? Pois 
estás de sorte porque o meu campo de traballo 
é precisamente ese, o da nanotecnoloxía. Son 
disciplinas baseadas na posibilidade de manipular 
a materia átomo a átomo ou molécula a molécula, e 
así obter materiais na escala do nanómetro (é dicir, 
moi pequeniños) con propiedades abraiantes que 
posibilitan a fabricación de novos e sofisticados 
dispositivos. Desde vehículos máis lixeiros e 
resistentes ata sensores ultrasensibles, pasando por 
celas solares máis eficientes... Todo un mundo!



En fin, como che comentaba, na época do 
doutoramento foi cando descubrín o moito que 
gozaba co traballo de laboratorio. Para min, cada 
proxecto era como un reto ou un enigma que podía 
resolver e que, ademais, moitas veces acababa 
levándome por camiños inesperados que permitían 
acadar resultados abraiantes e nunca antes 
coñecidos. Experimentei a satisfacción de poder 
contribuír ao avance do coñecemento.
Imaxinas a sensación?

A verdade é que agora podo afirmar que, a pesar 
do esforzo, a investigación é unha forma de vida 
que achega moitas satisfaccións e alegrías. E, 
como boa aventureira, cóntoche un segredo: a 
carreira investigadora tamén me permitiu viaxar e 
coñecer mundo grazas ás miñas estancias noutras 
universidades de Alemaña, Estados Unidos, Austria 
e mesmo de Australia. E viaxando e viaxando..., 
volvín á miña orixe na Universidade de Vigo, na 
que actualmente son a coordinadora do Grupo 
FunNanoBio no Centro de Investigacións
Biomédicas (Cinbio). 

A día de hoxe estou a traballar co meu grupo de 
investigación en varios proxectos relacionados 
co deseño de nanomateriais avanzados, co fin de 
desenvolver dispositivos miniaturizados para o 
diagnóstico médico do cancro de mama mediante 
a detección de células tumorais a niveis dunha 

partícula e para a detección e monitorización de 
substancias perigosas para os seres humanos, 
tanto en fase líquida coma en gasosa. Grazas a 
este traballo, contribuímos a xerar coñecemento no 
campo dos materiais avanzados, da biomedicina 
ou da enerxía; todos eles imprescindibles para o 
desenvolvemento dunha sociedade moderna
e avanzada. 

Se ti tamén queres formar parte desta sociedade 
e contribuír ao seu avance en positivo, se estás 
pensando en dedicarte á investigación, anímote a que 
persigas os teus soños e inquedanzas. Estou segura 
de que non te equivocarás.

Lánzate a esta aventura e vémonos no camiño!

Departamento
Química Física da Facultade de Química
Centro
Centro de Investigacións Biomédicas (Cinbio)
Área
Química Física
Grupo de investigación
Nanobiomateriais Funcionais (FunNanoBio)
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Temos que ir máis alá de Newton e de 
Einstein como referentes de sabedoría e 
xenio, incluso máis alá de Marie Curie. 
A ciencia realmente é máis ampla e máis 
diversa do que a xente pensa.

bioxeografía////////////////////////
cambio climático///////////////////
paleontoloxía///////////////////////

“
Sara

Varela González



Ola! Coñecémonos? Eu 
son Sara e investigo na 
Universidade de Vigo. 

Esta é a miña historia!

Son unha rapaza coma ti que, un día, decidiu estudar 
Bioloxía na cidade de Vigo. Desde ben nena lembro 
que quería traballar con animais e con plantas; 
era a miña ilusión! Tiña unha visión romántica da 
conservación da natureza, polo que todas as persoas 
que saían rodeadas de animais na televisión ou nos 
libros eran, sen dúbida, os meus referentes. As miñas 
heroínas e os meus heroes eran Jane Goodall, Dian 
Fossey, Félix Rodríguez de la Fuente, Cousteau, Gerald 
Durrell... Anímote a que os coñezas! Así, inmersa nesa 
ilusión de poder ser coma elas algún día, foi como 
comezou todo. 

Grazas a esa nena soñadora que un día fun, 
agora traballo en paleo-bioxeografía. Que é iso, 
pensarás... Con isto quero dicir que investigo por 
que as especies están en certos lugares e non 
noutros. Unha auténtica pasada, dígocho eu! O 
certo é que cando estudaba a carreira de Bioloxía 
non imaxinaba que eu podería traballar algún día na 
universidade, pensaba que era algo inalcanzable. 
Pero un día xurdiume a oportunidade de traballar 
nunha escavación de paleontoloxía (estudo dos 
seres orgánicos que poboaron a Terra mediante os 
fósiles) e grazas a esa experiencia ofrecéronme unha 
bolsa de predoutoramento coa que conseguín que 
a investigación se tornase nunha opción de traballo 
viable. Nunca o esquecerei!



O que máis me gusta do meu traballo é que non 
é nada rutineiro e o mellor de todo é que podes 
compartir xornada con compañeiras e compañeiros 
moi interesantes e dos que se pode aprender moito 
e seguir crecendo como profesional. Ai..., que che 
vou dicir eu...? É un traballo moi bonito e estimulante 
pero, coma sempre nesta vida, haberá dificultades no 
camiño que seguro serás quen de resolver grazas á 
túa vocación. No meu caso, quizais o máis difícil foi 
ter que acostumarme a mudarme de país cada pouco 
tempo, aínda que isto tamén foi o que converteu 
esta experiencia en toda unha aventura. Traballei en 
cidades como Madrid, Toledo, Alcalá de Henares, 
Praga, Berlín e mesmo en Goiânia, situado no Brasil. 
Ata que, de súpeto, un día chegou a oportunidade de 
tornar á miña Galicia natal grazas á prestixiosa bolsa 
Starting Grant, un programa que promove a creación 
de grupos de investigación liderados por novo 
persoal investigador mozo. Eu tiven a sorte de contar 
con apoios moi próximos a min que me permitiron 
afrontar con valentía este maratón que trae consigo a 
carreira científica.
 
Ao longo destes dezasete anos de traxectoria 
profesional puiden participar en moitas escavacións 
paleontolóxicas extraendo fósiles de especies 
extintas e fun unha das primeiras persoas en usar 
modelos de distribución (serven para predicir onde 
poden vivir as especies) para predicir a situación das 
especies no pasado. 

Na actualidade investigo como os cambios 
climáticos do pasado afectaron á vida. Sabías que o 
planeta Terra mudou moitas veces de clima e que a 
vida tivo que adaptarse como puido a eses cambios 
continuos? Pois o que estou a estudar co meu equipo 
é onde ocorren os procesos de extinción e onde os 
procesos de diversificación da vida. O obxectivo deste 
traballo é chegar a entender se o clima é o motor da 
diversidade de especies de animais e plantas que 
atopamos no planeta, ou non. Aínda que se trata 
dun proxecto que está comezando, agardamos que 
os seus resultados nos permitan predicir mellor, por 
exemplo, o impacto do cambio climático actual na 
biodiversidade. A min paréceme un tema alucinante!

Se tes vocación, podes ser investigadora. É unha 
profesión que vai demandar de ti moita enerxía e ser 
unha persoa moi proactiva, pero se estás disposta a 
iniciar esta marabillosa aventura, adiante.

A por todas!

Departamento
Ecoloxía e Bioloxía Animal
Centro
Centro de Investigación Mariña (CIM)
Área
Zooloxía
Grupo de investigación
Ecoloxía Animal
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As ganas de aprender e de avanzar fan 
unha mente curiosa, que no intento de 
buscar solucións van permitir o avance do 
coñecemento.

fisioterapia respiratoria////////////
oncoloxía///////////////////////////
exercicio terapéutico///////////////

“
Eva

Lantarón Caeiro



O meu nome é Eva e 
son investigadora na 

Universidade de Vigo. 
Queres saber por que

a miña é a mellor
profesión do mundo?

Como xa poderás descubrir, estou moi orgullosa do 
meu traballo. Cando comecei os meus estudos en 
Fisioterapia non estaba segura de cal sería o meu 
futuro. Quizais estaba pensando máis en axudar 
as demais persoas aliviando os seus problemas de 
saúde como profesional, pero creo que non pensaba 
nas outras posibilidades que estudar fisioterapia 
me proporcionaba para realizar este labor, porque 
non só podemos intervir directamente a través do 
tratamento, senón que temos moitas outras opcións 
de colaborar no avance da sociedade e do seu 
benestar. Queres saber máis? Continúa lendo!

Eu vía o profesorado da carreira e pensaba que o 
seu traballo era moi importante: formar a xente que 
vai ser fisioterapeuta e avanzar nas técnicas e nos 
tratamentos empregados coas súas investigacións. 
Por iso, propúxenme, unha vez rematados os meus 
estudos, facer o doutoramento para poder chegar a 
ser unha docente máis. A realidade é que decidín ser 
investigadora dende o intre que decidín ser profesora, 
porque é moi importante ter evidencia de todo o que 
lle transmites ao alumnado e xerar ti mesmo esa 
evidencia é unha satisfacción persoal e profesional.

Durante este tempo de formación, víame reflectida na 
figura da miña directora de tese, M.a Teresa Labajos 
Manzanares, que foi un referente para min pola súa 
traxectoria académica, de xestión e investigadora. 
Igualmente, quería ser como a doutora Antonia 



Gómez Conesa, primeira catedrática da Escola 
Universitaria de Fisioterapia da Universidad de Murcia.

E preguntábame: por que non vou poder ser coma 
elas? Podo achegar algo máis á sociedade ca o 
meu traballo? Para min, investigar e formar as e os 
profesionais do futuro era a maneira de devolverlle 
á sociedade o investimento que facía en min. Estou 
convencida de que investigar é unha profesión moi 
relevante e que supón achegar luz á escuridade 
que xera a ignorancia. Porque non cres que é 
imprescindible resolver problemas que permitan 
unha mellora da calidade de vida dos e das 
pacientes e o avance da sociedade? Pois esa é a 
base do meu traballo.

No grupo de investigación que dirixo, o FS1, 
estudamos diversos aspectos vinculados á 
fisioterapia respiratoria e á fisioterapia en oncoloxía 
(a especialidade médica que estuda e trata os 
tumores). No caso da primeira especialidade, 
buscamos saber a eficacia do exercicio en pacientes 
con patoloxía respiratoria, enfermidade pulmonar 
obstrutiva crónica e obesidade. Se temos en conta a 
liña de investigación relativa á oncoloxía, estudamos 
en pacientes diagnosticados de cancro de próstata 
os efectos dun tratamento de fisioterapia precoz 
para reducir a incontinencia urinaria tras unha 
prostactetomía (cirurxía para extraer unha parte ou 
toda a próstata).

A día de hoxe, estou nun proxecto que pretende 
valorar a eficacia da drenaxe linfática manual en 
mulleres mastectomizadas que desenvolveron un 
linfedema. Vaia lío de palabras, non? Explícoche! 
O meu traballo consiste en descubrir se cunha 
serie de prácticas de masaxe manual con presión 
podemos axudar a mulleres que tiveron cancro e 
que, tras operar os seus peitos, teñen problemas de 
retención de líquidos e outras substancias. A que 
non imaxinabas que a fisioterapia tamén servía para 
estas cousas? 

Creo que é unha investigación moi importante para 
as persoas, porque se os resultados son positivos, 
melloraría a calidade de vida dos e das pacientes 
e, en moitos casos, podería ser unha solución ao 
seu problema de saúde. Isto proporcionaría algo 
imprescindible para as persoas que sofren esta 
enfermidade: esperanza.

Agora que xa sabes máis sobre a miña profesión e a 
miña historia… Lembra! A investigación abre mentes, 
é o que determina a mellora do noso presente e do 
noso futuro, é unha necesidade, é un compromiso e 
é unha opción para ter en conta, xa que che permitirá 
un desenvolvemento persoal e profesional difícil de 
conseguir doutra maneira. 

E ti? Queres ser investigadora?

Departamento
Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde
Centro
Facultade de Fisioterapia
Área
Fisioterapia
Grupo de investigación
FS1



Vicerreitoría de Comunicación 
e Relacións Institucionais

Unidade de 
Cultura Científica



Belén
Riveiro Rodríguez

09



A investigación é a ferramenta que temos 
para crear o coñecemento do futuro. Temos 
as chaves para chegar a desenvolver unha 
carreira de éxito; estas son o compromiso, a 
paciencia, a humildade, a perseveranza e, 
sobre todo, nunca perder a ilusión no que 
estamos a facer.

escaneado láser///////////////////
avaliación de estruturas///////////
intelixencia artificial////////////////

“
Belén

Riveiro Rodríguez



Preséntome! Son Belén 
e hoxe vou contarche 

a miña historia no 
apaixonante mundo da 
investigación. Alá vou!

O certo é que non recordo un momento concreto 
no que decidise dedicarme a investigar. Sempre fun 
unha rapaza con moita curiosidade por entender o 
porqué das cousas, pero quizais o que me levou a 
optar por esta actividade profesional foi o feito de 
descubrir que neste traballo non só dedicas tempo 
a executar tarefas que logo che permiten obter unha 
remuneración económica, senón que tes a certeza de 
que cada proxecto no que te implicas vai representar 
un avance para o coñecemento e, ademais, vai 
contribuír a resolver os problemas reais aos que se 
enfronta a nosa sociedade. Imaxinas o enorme reto 
que isto supón, non? 

Cando eu tiña a túa idade sentía moita admiración por 
Marie Curie. Coñécela? Era unha muller extraordinaria! 
Tanto, que foi a primeira muller en recibir un premio 
Nobel e a primeira persoa en recibir dous destes 
premios por dúas disciplinas científicas diferentes. 
Marie Curie traballaba no ámbito da física e da 
química e foi toda unha pioneira polo seu estudo da 
radioactividade. As circunstancias nas que tivo que 
desenvolver a súa carreira non foron nada fáciles, 
pero era unha muller loitadora. Anímote a que 
busques máis información sobre ela!

Ademais desta verdadeira pioneira, tamén hai 
referentes contemporáneos cos que tiven a sorte 
de coincidir no espazo-tempo. O primeiro deles 
foi o profesor que me deu a oportunidade de facer 



prácticas no seu centro de investigación: o profesor 
José Antonio Vega. Cando empecei a traballar con 
el descubrín que, ademais de ser unha eminencia 
mundial na investigación sobre incendios forestais, 
tiña un equipo formado por persoas extraordinarias 
e moi comprometidas cos proxectos nos que 
traballaban. Aprendín moitísimo naquela etapa que, 
sen dúbida, foi o xermolo dos seguintes pasos na 
miña carreira profesional.

Pero agarda, que aínda non che contei ben a que me 
dedico eu! Son enxeñeira. Concretamente investigo 
no ámbito do mantemento de infraestruturas, 
combinando coñecementos da enxeñaría estrutural, 
a xeomática (ciencia que se ocupa da xestión da 
información xeoespacial) ou a intelixencia artificial. 

Os proxectos máis relevantes nos que participo 
están centrados na mellora da resistencia das 
infraestruturas do transporte a posibles eventos 
extremos. Son proxectos colaborativos nos que, 
sempre en equipo, tratamos de achegar solucións 
que contribúan a diagnosticar o nivel de seguridade 
estrutural de activos críticos, empregando técnicas 
avanzadas de modelización numérica e técnicas 
de aprendizaxe automática para a inspección e 
o diagnóstico automatizado. Dáste conta dos 
beneficios que lle achega este traballo á sociedade? 
En primeiro lugar, supón unha mellora da seguridade 
para as persoas usuarias das infraestruturas e 
tamén contribúe a reducir os custos de mantemento 

das infraestruturas en servizo. Con isto, o que 
pretendemos é evitar que ocorran catástrofes, que 
moitas veces non só implican custos materiais senón 
tamén a perda de vidas humanas. 

Aínda que a día de hoxe a investigación é o meu 
modo de vida, tamén é certo que ao longo deste 
camiño tiven que enfrontarme a algunhas dificultades 
relacionadas coa profesión. Quizais a máis grande 
foi o cambio de metodoloxías de aprendizaxe. 
Cando rematei a carreira estaba acostumada a que 
as e os docentes nos guiaran, ben facilitándonos 
apuntamentos, ben recomendándonos os libros máis 
relevantes de cada materia. Pero cando iniciei a miña 
andadura na investigación todo cambiou: de súpeto 
era a miña responsabilidade indagar sobre cales eran 
as mellores referencias para aprender, os artigos ou 
os libros máis relevantes... En fin, non quedaba outra 
que adaptarse a un novo xeito de aprender! Ler moito, 
falar con xente que traballaba no mesmo ámbito 
ou facer estadías noutros centros de investigación 
axudoume a gañar autonomía e a seguir aprendendo 
por min mesma. 

As dificultades fan que unha sexa máis forte, así 
que non teñas medo. Sé constante e mira para 
adiante: tes nas túas mans a posibilidade de xerar 
o coñecemento do futuro e de atopar solucións aos 
novos retos da nosa sociedade.

Lánzaste? Eu digo si!
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Se somos a metade da poboación mundial, 
por que non preocuparnos por mellorar o 
mundo no que vivimos...

educación física////////////////////
rendemento deportivo//////////////
xénero///////////////////////////////

“
Marián

Fernández Villarino



O meu nome é Marián 
e son investigadora na 
Universidade de Vigo.

Comecei a miña andadura estudando Ciencias da 
Actividade Física e do Deporte na cidade da Coruña 
e foi nesa época cando descubrín a metodoloxía 
de investigación relacionada coa pedagoxía da 
educación física e do deporte. Sabías que tamén se 
pode investigar desde o ámbito das ciencias sociais? 
A verdade é que nun primeiro momento eu tampouco 
pensara sobre iso. Eu cría que a educación física e o 
deporte eran o mesmo e, seguramente coma ti, tamén 
pensaba que só servían para pasalo ben. Cando 
a miña nai me dixo un día que me podía dedicar 
profesionalmente a iso, pensei que sería fantástico 
facer sempre aquilo que máis me gustaba: saltar, 
correr... Recoñézoo, sempre fun unha nena
cargada de enerxía.

Con esa idea na cabeza foi como empecei os meus 
estudos. Non obstante, a medida que me formaba e 
ía coñecendo a profesión máis de preto, un mundo 
novo de posibilidades abriuse ante min. Foi unha 
auténtica revelación! Pouco a pouco a miña forma 
de traballar, ter curiosidade e querer avanzar no 
meu coñecemento levoume a buscar unha mellor 
forma de facelo: preguntar, indagar, estudar... Neste 
proceso marcáronme moito Belén Toja e Miguel 
Valeiro, docentes de pedagoxía na miña facultade. 
Ensináronme a importancia da reflexión no meu 
desenvolvemento profesional dende unha perspectiva 
científica. Eles traballan así, agora facémolo xuntos e 
eu non podería estar máis contenta!



Así foi como cheguei a converterme nunha 
profesional investigadora: indago sobre a 
alfabetización física e a educación física de calidade, 
é dicir, trato de estudar e de demostrar como desde 
a educación física escolar podemos desenvolver 
un estilo de vida activo e saudable. Que importante 
é iso, verdade? Gustaríame que quedases con esa 
idea porque o certo é que o deporte pode influír 
moi positivamente na nosa saúde física e mental, e 
mesmo pode ser de axuda na prevención de certas 
enfermidades. Ademais disto, tamén traballo na 
análise do rendemento dos deportes artísticos, 
aqueles que practican maioritariamente as nenas 
e que teñen un compoñente rítmico e artístico 
que os diferenza do resto. Aínda que en xeral 
son pouco estudados pola ciencia, seguro que ti 
coñeces de sobra algúns deles como a ximnasia 
rítmica, a patinaxe ou a natación sincronizada. A 
min encántame este mundo e en ambas as liñas 
de investigación sempre teño moi presente a 
imprescindible perspectiva de xénero.

Supoño que a estas alturas da historia estarás a 
preguntarte en que podo axudar eu co meu traballo. 
Cóntoche: nestes momentos estamos a traballar 
sobre o concepto de alumnado fisicamente ben 
educado desde a perspectiva da formación do 
profesorado de educación física. Con isto tratamos 
de indagar sobre o perfil do profesorado que estamos 
a formar nas facultades para saber se realmente 

seguen a liña de alfabetización física, a corrente 
pedagóxica da educación física escolar máis nova. 
Que que é iso? Alfabetización física é sinónimo 
de motivación, confianza, competencia física, 
coñecemento e comprensión para comprometerse 
coa actividade física durante toda a vida. Sabías 
que este concepto forma parte dos coñecidos ODS 
(obxectivos de desenvolvemento sostible da Axenda 
2030)? A verdade é que aínda queda moito camiño 
por percorrer pero, sen dúbida, a nosa intención
como persoal investigador é chegar a unha 
educación física de calidade que responda ás 
necesidades da sociedade.

O contexto social no que pretendemos que a nosa 
investigación teña repercusión ten que ver co feito 
de que a poboación adolescente non cumpre coas 
recomendacións de práctica de actividade física 
necesarias para desenvolver un estilo de vida activo 
e saudable. E sobre todo no caso das nenas! Os seus 
índices son inferiores aos dos rapaces e co noso 
traballo procuramos entender como o xénero afecta 
a esta cuestión. Algunha vez pensaras que existían 
diferenzas tamén neste campo? Pois a verdade é 
que as rapazas practican menos actividade físico-
deportiva ca os rapaces. Entre outras cousas, isto 
afecta negativamente ao seu desenvolvemento 
motriz, á súa saúde ou á súa autoestima; e, ao longo 
da súa vida, pode repercutir tamén de xeito negativo 
na súa calidade de vida. Estudar e entender este 

Departamento
Didácticas Especiais
Centro
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Área
Educación Física e Deportiva
Grupo de investigación
REMOSS

fenómeno é moi importante para reverter a situación 
e conseguir que todas e todos teñamos unha vida 
máis saudable.

Con esta historia que che estou a contar quero 
ser sincera en todos os aspectos, polo que non 
podo deixar de mencionarche que no camiño 
atoparás obstáculos, como por exemplo a falta de 
coñecemento da carreira investigadora no eido das 
ciencias sociais. Pero o importante é non renderse, 
ter claro cales son os teus obxectivos e loitar cada 
día por superar as posibles dificultades.

A investigación é a forma de darlles resposta aos 
interrogantes que día a día atopo na miña profesión. 
Para min, é sinónimo de evolución e de progreso. 
Pensarás que son unha soñadora, pero para min 
o meu traballo é unha oportunidade única para 
contribuír ao desenvolvemento e aos obxectivos 
comúns da nosa sociedade. Profesionalmente hai 
poucas cousas máis gratificantes, dígocho eu!

E ti, tamén te atreves a soñar? Tes todo un mundo 
por descubrir!
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Moitas nenas  
soñadoras, valentes

e curiosas convertéronse 
en investigadoras, 
queres coñecelas?



Accede aquí á guía 
didáctica cunha 
proposta de actividades 
para traballar con esta 
publicación
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