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oxe, cando as estatísticas falan de 
que máis do 60% do alumnado uni- 
versitario galego son mulleres, pa- 
recennos moi lonxanos os tempos 
en que nos estaba vetada a entrada 
na Universidade. 

Nestes momentos resúltannos'difíciles 
de comprender as reaccións de protesta 
dos estudiantes da Universidade de Midd- 

lesex en 1861 diante da posible presencia 
dunha muller nas aulas, ou as peripecias 
que tivo que facer Concepción Arenal 
para poder asistir á clase, ou o feito de que 
xa a fins do pasado século Matilde Padrós 
ou María Goyri (primeiras universitarias 
que poideron asistir ás aulas en Madrid) 
que tiñan que entrar co profesor e un 
bedel, sentar na tarima nunha "cadei- 

riña" ó carón do docente e abandonar, 
acompañada, a aula unha vez rematada 
a clase. 

As escolas primarias para nenos e 
nenas, os colexios de curas e monxas, os 
Institutos femininos e masculinos (. . .) 
foron afortunadamente deixando paso a 
centros onde indistintamente atópanse 
nenos e nenas, mozos e mozas. A edu- 



cación mixta parece normalizada xa na ac- 
tualidade; ben é certo que aínda cando 
no noso país quedan algúns resabios á 

hora de impartir certas disciplinas nalgúns 
centros (Educación física, manualidades, 
por exemplo), empezan a aparecer nou- 
tros clefensores/as de voltar a un ensino 
cn espacios diferentes para cada sexo 
baixo o argumento dun suposto maior 
rendemento para as mozas. Teoría, esta 
úl~ima, xa non baseada en rancias cues- 
tións moralizantes. 

A existencia dunha educación mixta, 
nembargantes, non significa unha edu- 
cación entre iguais; o feito de misturar nas 

Partindo da división clásica da His- 
toria en Idades (non por ser a máis idónea 
pero si a máis comunmente aceptada), fi- 
xemos unha escolma de textos, histó- 
ricos e historiográficos, percurando tocar 
os diferentes eidos: dende o ámbito do- 
méstico, o mundo laboral, a política, a 
moral, etc., de tal xeito que cando nas 
clases traballemos sobre un determinado 
aspecto, poidamos botar man dun ma- 
terial que permita dar unha visión máis 
rigurosa, e contribuir así a solventar unha 
deficiencia común á maiona dos libros de 
historia para ensino primario e secun- 
dario: a case total ausencia de máis do 
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Escola de Mando da Sección Femenina, 1942. 

aulas non é garante da coeclucación. A Re- 
forma educativa, deseñacla na LOGSE, 
amosa sensibiliclade polo Lema, dándolle 
o carácter cle tema transversal, é decir 
que debe ser contemplado en todas e 
cada unha das áreas e/ou disciplinas do 
currículo. Mais, a falla de materiais e do 
cleseño clunl-ia metocloloxía axeitada pode 
facer que esto quede comentes nunha 
declaración de principios, de boas in- 
rencións. 

A preocupación polo tema levounos a 
un grupo de profesoras de Historia de 
Secunclaria a aunar os nosos esforzos 
para contribuir, no posible, desde as 
nosas aulas a unha educación entre iguais. 
O nosos traballo orientámolo a elaborar 
ina~eriais clidácticos para traballar nas 
aulas na percura dunl-ia historia non an- 
clrocéntrica, cle~~olvenclo ás mulleres o 
papel que nos corresponde como prota- 
gonis~as, axentes, da historia da huma- 
nidacle. 

B O contido do dote, en que se mate- 
rializa, permite contrastar diferentes 
grupos sociais e ás veces (dependendo 
do contrato) saber como vestían, cal 
era o enxoval, etc. 
Ó mesmo tempo coidamos que este 

tipo de material pode permitir'correxir al- 
gunhas deformacións históricas. Segu- 
ramente que cando falamos da Revolu- 
ción Francesa mencionamos e incluso 
traballamos coa Declaración Universal 
dos dereitos do Home e do Cidadán. 
Mais, ié conscente o noso alumnado de 
que se trataba dos dereitos do home e non 
da humanidadea?. A utilización do texto 

50% dos protagonistas. Non se trata pois 
de facer unha historia das mulleres fronte 
á historia dos homes. 

A utilización de textos significativos é 

un instrumento que nos permite unha me- 
llar aproximación a época que queremos 
estudiar. Son fotografías de como se vivía 
naquel momento. Así, por exemplo, un 
contrato cle dote do século XVIII permí- 
tenos: 

B Unha aproximación ó traballo in- 
vestigador, jcomo se fai a historia? 
B Conseguir unha maior empatía. Di- 

. fícil de acadar cando falamos de con- 
ceptos universais e abstractos que nada 
dín ós nosos alumnos e alumnas. 
B Coñecer como a maioría das mu- 
lleres estaban destinadas ó matrimonio, 
e para iso ter dote era condición im- 
prescindible. 
B Decatarse de que para firmar cal- 
quera contrato a muller tiña que facelo 
co consentimento do pai,ou do marido. 

de Olympe de Gouges podenos axudar 
a poner as cousas no seu lugar. 

Agora, cando están próximas unhas 
eleccións políticas, a memoria histórica 
permítenos lembrar que a participación 
das mulleres no mundo político, o clereito 
a votar e a ser votadas, é algo moi, moi 
recente (no caso español en desde 1931) 
e que se conseguiu, como todas as con- 
quistas sociais, gracias ó esforzo, neste 
caso, das mulleres. 

Para que as nosas clases de historia 
axuden a comprender o presente é pre- 
ciso devolver a memoria histórica a todos 
e cada un dos seus protagonistas, só así 
poderemos contribuir a facer un mundo 
de iguais. D 

Carme Alvariño Alejandro 
(rnernbro do "Colectivo Ma Castaña xunto a 
Coque Dornato, Guillerrnina Domínguez, 
Mercedes González, Margarita Lobato e 

Maribel Rodicio) 
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