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a vida académica sempre chega un momento no que toca definirse
e elixir o camiño que se vai seguir na formación. Tradicionalmente,
o proceso de elección iníciase no ensino non universitario e pódese resumir na dicotomía á que responde a tópica pregunta de “ti es de letras
ou de ciencias?”. Esta clasificación agocha moitos prexuízos que aínda
hoxe en día perduran no imaxinario colectivo, malia que na actualidade, no ámbito académico, empresarial e de investigación, a cousa xa
comeza a ser moi diferente.
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Ciencias naturais
fronte a ciencias
sociais e do
humano. Un vello
enfrontamento
obsoleto que dá
paso a un tempo de
traballo conxunto

Ciencias brandas vs. ciencias duras
Sóache de algo a expresión “ciencias duras e ciencias brandas”?
Emprégase ás veces para diferenciar as ciencias formais, como as matemáticas e a lóxica, e naturais, como a química, a física ou a bioloxía,
das ciencias sociais e do humano, como a antropoloxía, a historia ou
a filoloxía. Esta dualidade, que ten que ver co grao de formalización
matemática das teorías que sustentan as distintas disciplinas científicas e co seu poder de predición, leva ás veces a lle dar menor valor
ao traballo desenvolvido no campo das ciencias sociais e do humano
(ciencias brandas), o que constitúe un prexuízo que debe evitarse.
De feito, aínda que as denominadas ciencias sociais e do humano
teñen un compoñente de máis difícil obxectivación por referirse a
cuestións vinculadas ao ser humano, ao seu comportamento e á súa
cultura, a realidade é que non están exentas de método científico nin
son tan volubles como se puidera pensar. É máis, en moitas ocasións
é imposible que as ciencias experimentais avancen por si soas. O saber converxe e os límites e fronteiras entre unhas e outras disciplinas
son difíciles de establecer.
Por exemplo, a socioloxía emprega estatísticas baseadas nas matemáticas máis puras e a filosofía métodos pautados a través da lóxica. A
antropoloxía explica a historia, pero tamén bebe da bioloxía, mentres a
psicoloxía cada vez traballa máis man con man coa neuroloxía. Todos
estes son casos que reflicten o importante que é entender o coñecemento como un campo aberto cuxos camiños se cruzan unha e outra
vez e non discorren de maneira illada.
A obxectividade nas ciencias
Ata hai pouco tempo, presupúñase que as ciencias formais e naturais
eran obxectivas pola súa capacidade de medir variables, independentemente da persoa que faga a investigación. Pero esta visión ignora
certos aspectos que, pensadores e pensadoras coma Lorraine Daston
ou Thomas Kuhn, salientaron nos seus estudos. De feito, a selección
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Empresa e administración
Estes cambios de mentalidade no
contorno académico teñen que vir
acompañados necesariamente do
apoio das administracións públicas e do mundo empresarial.
Nos últimos tempos, a Administración incrementou o seu apoio ás
ciencias do humano e ás ciencias sociais a través de achegas
económicas en forma de bolsas
ou contratos de investigación.
Un exemplo podémolo atopar no
Centro de Ciencias Humanas e
Sociais (CCHS) do CSIC. Baixo
este paraugas, están iniciativas
como o Instituto de Economía,
Xeografía e Demografía, o Instituto de Filosofía, o Instituto de

A división dos
coñecementos
científicos en
clases é produto do
establecemento de
categorías que non
sempre se basean en
criterios obxectivos

[

Historia ou o Instituto de Lingua,
Literatura e Antropoloxía. Son
un total de sete institutos, con
máis de 126 centros de investigación, que traballan en distintas
liñas de investigación que teñen
por obxectivo a transferencia de
coñecemento á sociedade. Por
exemplo, o CCHS está a desenvolver unha liña de investigación
sobre os cambios sociodemográficos que se están a dar no mundo,
onde se pretende non só analizar
as causas e mais as súas consecuencias, senón o establecemento de políticas de actuación.
Pola súa banda, o contorno empresarial é vital como axente que
propulse o despegue do traballo
interdisciplinario e o recoñecemento das humanidades e as
ciencias sociais. Normalmente,
este mundo viña apostando polas
investigacións de natureza técnica, polos beneficios que reportan
a curto prazo. Non obstante, nos
últimos anos estase observando un cambio de tendencia e xa
contamos con exemplos de novas
compañías, ben a través de iniciativas xurdidas dende as nosas
universidades, as chamadas spin
off, ben como iniciativas emprendedoras. Estas novas empresas
demostran, día tras día, que as
ciencias do humano e mais as
ciencias sociais teñen unha utilidade real e clave no crecemento
empresarial e, polo tanto, son
rendibles. Xa non resulta estraño
atopar profesionais da investigación en antropoloxía, en historia
ou en socioloxía, por mencionar
algúns campos, que abren novas
áreas de negocio para as empresas a través dos seus informes e
estudos.

[

Materias interdisciplinarias
Moitos departamentos universitarios vinculados ás ciencias sociais e
do humano contan actualmente con
equipos de investigación que traballan a un altísimo nivel. Profesionais da antropoloxía, arqueoloxía,
psicoloxía, socioloxía, historia,
lingüística... están a desenvolver
o seu labor en novos campos que
abren as portas ao traballo conxunto co persoal que investiga noutros
ámbitos da ciencia.
Efectivamente, cada vez máis a
investigación é interdisciplinaria
e nos equipos atopamos profe-

sionais de distintos campos do
saber que traballan man con man,
comparten resultados e avanzan
de maneira conxunta. Este mutuo
recoñecemento fai que as ciencias, sexan do campo que sexan,
avancen moito máis aló do que o
fixeron ata agora. Sen dúbida, son
as propias persoas facendo investigación as que están a tomar
conciencia deste gran potencial.
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do que debe ser analizado e
cuantificado nunha investigación
é decidido por persoas con criterios que poden ser subxectivos.
Tamén o son as ferramentas de
análise empregadas para tratar
os datos recollidos. Isto leva a
que a construción de teorías máis
xerais, baseadas nos datos e na
súa análise, non sexa obxectiva
na súa base. Cómpre, pois, superar a visión clasista das ciencias
e comprender que todas elas
contribúen ao coñecemento na
nosa sociedade.

3

xenialidades

os saberes das mulleres

“O patrimonio

cultural é un
recurso que a
nosa sociedade
debe aproveitar

”

Conservando a memoria

[
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patrimonio cultural deixou de
ser unha temática reservada
para a investigación académica e comeza a ser a
base para desenvolver unha
economía do coñecemento,
transformando o saber herdado en
desenvolvemento económico e social.
Ábrense así novas oportunidades,
cunha industria cultural que demanda profesionais con formación neste
campo. En Xenia, puxémonos en
contacto con mulleres que están a
liderar este cambio.
Cando se fala de patrimonio cultural
enténdese, por unha banda, o patrimonio inmoble que engloba monumentos e coleccións de obxectos
de valor histórico, estético, científico
ou mesmo antropolóxico; por outra,
está o patrimonio inmaterial, como as
tradicións orais, as festas ou as artes
do espectáculo. Todo este conxunto
constitúe o legado do noso pasado,

co que vivimos hoxe e que lles transmitiremos ás futuras xeracións.
As mulleres ocupan unha posición
destacada na conservación, restauración e posta en valor do patrimonio
en Galicia, xa sexa investigando,
emprendendo ou formando as novas
xeracións de profesionais. Teresa
Rivas Brea é un bo exemplo, como
xerenta do máster de recente implantación en tecnoloxías para a protección do patrimonio cultural inmoble.
“O patrimonio cultural é o soporte
da nosa cultura, proba tanxible da
xenialidade creativa humana. Por iso,
é a nosa responsabilidade protexelo
e transmitírllelo ás xeracións futuras,
unha tarefa na que todo o mundo está
involucrado, tanto o persoal técnico
coma a sociedade civil. O patrimonio
inmoble é tan só unha parte dese inmenso legado, probablemente a máis
recoñecida polo público en xeral, pero
as estratexias e os obxectivos son

coincidentes con outros tipos patrimoniais”, explica Teresa.
“Un obxecto convértese nun ben de
interese cultural cando posúe valor
para a sociedade. Ese valor pode vir
pola información que nos dá sobre a
nosa historia, sobre a nosa cultura ou
sobre nós como persoas”, comenta
Adelaida Lorenzo, que dirixe a Escola
Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.
O centro, que leva case vinte anos
impartindo formación en conservación na nosa comunidade, conta con
dezaseis profesoras e profesores,
que se reparten nas tres especialidades que imparten: Arqueoloxía,
Escultura e Pintura. Adelaida destaca
a importancia de non intervir nos
obxectos, co fin de conservalos da
maneira máis fiel posible: “A restauración non é unha arte” dinos, “a persoa
encargada de restaurar un obxecto
non debe crear, senón que ten que
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Adelaida Lorenzo Sueiro
Directora da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais
de Galicia.
Licenciada en Química, leva
formando as novas e novos profesionais en conservación
dende hai case 20 anos.

Benita Silva Hermo
Profesora titular de Edafoloxía e Química Agrícola da
Facultade de Bioloxía e vicerreitora da Universidade de
Santiago de Compostela.
O seu principal campo de investigación é o estudo dos
procesos de deterioración do patrimonio cultural e das
metodoloxías para a súa restauración e conservación.

Eva García Amador
É a restauradora con máis anos
de experiencia do Arquivo do
Reino de Galicia, o seu labor
céntrase en documentos gráficos
de todo tipo.
Dende hai 3 anos, realiza traballos para particulares no
seu propio taller.
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Profesora titular na Escola Técnica Profesional de
Enxeñería de Minas. Docente do Máster en Tecnoloxías
para a Protección do Patrimonio Cultural Inmoble, no que se forma o alumnado de
maneira interdisciplinar na planificación e estratexia de
políticas para a protección do patrimonio.

[

Teresa Rivas

[

respectar a obra”. Eva García Amador leva anos traballando na conservación de documentos e tamén coincide
na amplitude do que debe ser considerado como parte do
noso patrimonio. “A ninguén lle escapa a importancia dos
debuxos de Leonardo Da Vinci, Castelao ou Seoane, pero
non hai unha conciencia xeral da importancia dos papeis
familiares ou dos arquivos de oficina”, explica Eva, “porén,
cada un deses documentos forma parte dun quebracabezas que lle dá forma a unha época histórica. É sobre a
memoria histórica que traballamos, restaurando o pasado
e conservando o presente”.
O estudo do patrimonio cultural tanxible e a súa conservación esixe profesionais con formación nas ciencias
sociais, pero tamén a súa inclusión en grupos de traballo
interdisciplinarios que favorezan unha mellor comprensión do obxecto, da súa historia, do estado e dos factores
medioambientais que inflúen na súa conservación. “Cando
se aborda o estudo dun gran monumento, como pode ser
a Catedral de Santiago, San Martiño Pinario ou o convento de San Roque, é fundamental ter un equipo interdisciplinario”, destaca Benita Silva, coordinadora do Grupo de
Estudos Medioambientais Aplicados ao Patrimonio Natural
e Cultural (GEMAP). Os estudos que desenvolven axudan
na toma de decisións sobre a restauración de monumentos e medidas preventivas para a súa conservación. “Non
só é importante a conservación do patrimonio, senón
tamén a toma de medidas de prevención, actuar sobre
el antes de que faga falla unha restauración”, advírtenos
Benita, convencida de que se está a dar un cambio de
perspectiva por parte dos e das axentes sociais cara aos
bens inmobles que hai na nosa comunidade. “É necesario
coñecer os materiais, o ambiente no que se atopa o monumento –datos climáticos, contaminación–, así como os
datos históricos do edificio. Dentro da historia do edificio,
interesa non só o punto de vista artístico, senón as posibles reconstrucións ou intervencións que sufriu”. Benita
Silva, que é química de formación, comezou a súa relación cos bens materiais facendo unha investigación sobre
os procesos de alteración nos monumentos de pedra, que
a levou a outros campos relacionados, como o estudo de
morteiros e argamasas ou, máis recentemente, sobre a
pintura mural galega. Este coñecemento dos materiais
empregados no pasado propiciou a súa estreita colaboración con profesionais da arquitectura, que teñen amplos
coñecementos dos materiais modernos, pero descoñecen
os máis antigos.
Darlle a coñecer a riqueza do noso patrimonio á sociedade é a mellor das estratexias para asegurar o seu
mantemento e posta en valor. “Unha parte moi importante
do meu traballo é a de mentalizar, tanto a responsables
das administracións públicas como a particulares, de que
o patrimonio debe coidarse, xa que todos e todas temos
unha responsabilidade sobre a súa permanencia”, comenta Eva García. Benita Silva tamén destaca a importancia
de involucrar as comunidades que contan con monumentos de importancia: “Cando fixen un estudo das antas de
Galicia, decateime de que a xente do lugar descoñecía
esta riqueza. Non poñemos vixilancia nos montes para
que non se cometan actos vandálicos, o que moitas das
veces acontece por ignorancia. Cando a xente descobre a
súa existencia cerca de onde vive, xérase un elemento de
interese: valórano e contribúen á súa protección”.
Aínda que existen factores negativos, como a falta de
coñecemento por parte da sociedade, a limitación dos
recursos económicos ou a inclemencia da nosa climatoloxía, todas as entrevistadas coinciden na amplitude e
diversidade do patrimonio cultural de Galicia. A riqueza e
a calidade do noso legado histórico segue a ser un dos
factores claves no noso desenvolvemento futuro, aínda
que quede moito traballo por facer. 
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conxenia

carreiras máis aló do xénero

Innovando dende
as ciencias
sociais e humanas

[
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O método e as ferramentas
traen rigorosidade e
credibilidade

oñecemento é a palabra clave nos nosos días que,
xunto coas novas tecnoloxías, está a cambiar
a sociedade e mais o seu tecido produtivo.
Novas iniciativas empresariais xorden dende
as ciencias sociais e do humano. Aproveitan as súas
metodoloxías e técnicas para xerar valor e favorecer
o desenvolvemento socioeconómico. Un grupo de
mulleres procedentes destes campos cóntannos as
súas experiencias no mundo empresarial.

súa empresa tamén tenta levar os seus coñecementos máis alá dos eidos onde normalmente se aplica
a historia: “Temos feitos estudos sobre produtos
gastronómicos como a Torta de Santiago, o Queixo
de Tetilla ou o Pan de Carral, que serviron como
base para a concesión da indicación xeográfica
protexida. O que facemos é estudar a súa historia,
creando novo coñecemento e engadíndolles valor
aos produtos”.

Crear dende o pasado
Mercedes Vázquez Bertomeu creou a súa empresa,
deHistoria, xunto con outras catro mulleres hai seis
anos. “Quixemos aproveitar as nosas habilidades e
poñelas á disposición da sociedade”, cóntanos. A
súa actividade céntrase nas “investigacións históricas baixo demanda para seren usadas en campañas
divulgativas, exposicións, publicacións ou mesmo
en expedientes administrativos”. Un exemplo do seu
traballo é o estudo sobre a historia das fontes de
Santiago de Compostela que fixeron para a Concellería de Medio Ambiente por mor do Día Mundial da
Auga e que foi empregado para a realización dunha
publicación e dunha serie de exposicións.
“Difundir e facer rendible o noso pasado, dinos
Eugenia Muñoz Fernández, socia en Roteiros. Ela
tamén viu oportunidades de negocio na historia.
Na súa empresa fan “investigación e difusión do
patrimonio histórico, artístico e cultural, realizando
obradoiros para nenas e nenos e desenvolvendo
rutas turístico-culturais”.
Ambas as dúas fan fincapé na creación de valor que
supón o emprego das técnicas e a metodoloxía da
súa disciplina. “A historia é unha ciencia na que se
aplica un método e ferramentas establecidas. Trabállase sobre arquivos. O método e as ferramentas
traen rigorosidade e credibilidade, son o que diferencian a historia da erudición”, comenta Mercedes. A

Axudar a tomar medidas mirando cara ao futuro
Pero as ciencias sociais e do humano non só traballan sobre o noso pasado. Rosalía Bermúdez, que
estudou Socioloxía na Coruña, está a traballar na
empresa Quadernas, dedicada á investigación social.
Do seu traballo salienta que “todas as investigacións
que facemos teñen unha repercusión directa na
sociedade, xa que se publican e son moi empregadas
pola clase política. Por exemplo, fixemos o Plan de
servizos sociais para o concello de Vigo, que servirá
para a toma de decisións cruciais nese concello”. Na
actualidade, traballa sobre o Plan de desenvolvemento comunitario para o concello de Redondela. Rosalía
sabe que as súas investigacións axudarán a mellorar
a nosa sociedade, xa que como ela mesma nos di: “a
Administración vén a nós cun interese previo e tira do
noso traballo liñas estratéxicas para o futuro”.
Equipos multidisciplinares
O traballo en equipo e a capacidade de darlles
sentido aos coñecementos de diferentes campos,
transformándoos nun produto vendible e rendible,
é clave nos nosos días. Eugenia coméntanos como
as actividades de xestión cultural de Roteiros se
complementan mediante a colaboración con outras
empresas e profesionais. Decotío traballa con Alicia
Colmenero, informática e historiadora da arte, e coa
empresa Revee, que se dedica á arqueoloxía e á

xenia conxenia
Torta de Santiago

DeHistoria investigou as orixes desta sobremesa tradicional coa axuda de documentos históricos. Despois redactaron
unha memoria, na que se probaba a súa
existencia en Galicia dende hai séculos,
cunha receita baseada nas améndoas,
un froito bastante exótico para a nosa
comunidade. A dita memoria foi utilizada
para reforzar a solicitude do selo de
indicación xeográfica protexida, o que
lle outorga autenticidade e distinción ao
produto.
Mercedes Vázquez Bertomeu
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investigación histórica. Grazas a estas colaboracións, a súa empresa ampliou o seu campo de acción e convertéronse en fundamentais
no deseño de novos proxectos. Como ela mesma recoñece, “foron
imprescindibles cando fixemos Ourensemedieval.com, no que elaboramos un inventario dixitalizado do patrimonio inmoble románico, xunto
co cal presentamos os monumentos xeolocalizados”.
Luz Castro, de Imaxin Software, conta tamén cun equipo multidisciplinar. “Temos en cadro persoas que fan programación, unha pedagoga
e despois, dependendo do proxecto, buscamos con quen colaborar:
profesionais de medio ambiente e da filoloxía, guionistas multimedia
e un equipo variado para as ilustracións”. Todo ao servizo do produto
final e da clientela, que é quen dita as necesidades.
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Innovación tecnolóxica
As ciencias do humano e as ciencias sociais tamén son unha fonte valiosa para innovar en conxunción coas novas tecnoloxías. Así, na empresa de Luz Castro desenvolven produtos tecnolóxicos dende a área
da enxeñería lingüística e tamén aplicacións educativas. “As nenas e
mais os nenos están moi acostumados a xogar, co que as aplicacións
informáticas de carácter educativo fan a aprendizaxe máis doada. Por
exemplo, fixemos un xogo sobre o cambio climático, cun simulador de
como manter un territorio de forma sustentable, co que se podía comprobar como as accións que tomamos teñen unha repercusión no noso
contorno natural e tamén nas cidades”.
A empresa Imaxin Software é moi coñecida por ser a primeira en
desenvolver un tradutor automático do galego, que logo desenvolveron
tamén para outras linguas. Na actualidade, por exemplo, están a facer
un tradutor do chinés para o Instituto Cervantes. Luz coméntanos o
grande interese que hai neste tipo de ferramentas por parte doutras
empresas: “tanto a empresa galega como a estatal teñen claro que é
preciso exportar para sobrevivir nestes momentos de crise, polo que
necesitan tradución para abrir novos mercados”.
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telexenia

investigadoras no extranxeiro

Traballando
para a sociedade

O

[
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s conceptos e teorías que xeran as ciencias sociais e do humano son unha valiosa contribución á sociedade do coñecemento na que vivimos e teñen un impacto directo en termos
de como se percibe o mundo e como se actúa sobre el. A súa pegada reflíctese en todos os
ámbitos, non só explican o noso presente e recollen o noso pasado, senón que son a base para
construír o noso futuro. Falamos con tres mulleres que comparten no seu traballo o mesmo
obxectivo: entender e mellorar a nosa sociedade.

8

Cristina Sánchez Carretero

A sociedade fronte á dor
Cristina Sánchez Carretero, doutorada en etnoloxía e etnografía pola Universidade de Pennsylvania en Estados Unidos
e Premio Dean’s Scholar no ano 2002, conta no seu haber
con máis de 30 artigos publicados en revistas nacionais e
internacionais e coordinou a publicación de seis libros de
investigación. “Estudo o patrimonio inmaterial, como algo
chega a ser considerado valioso pola sociedade, creando
novas tradicións” explícanos. “A antropoloxía é un campo
apaixonante, axuda a entendérmonos dende dentro. Penso
que ten un papel esencial na sociedade actual”. A día de
hoxe Cristina é científica titular no Laboratorio do Patrimonio do CSIC en Santiago de Compostela, pero no pasado
realizou traballos de campo na República Dominicana e nos
Estados Unidos. Foi a coordinadora do grupo de investigación que levou a cabo O Arquivo da dó, unha análise dos
novos rituais que xurdiron despois dos atentados do 11-M
en Madrid. Esta investigación ten un grande interese práctico, xa que permite o desenvolvemento de ferramentas e de
liñas de actuación para profesionais que teñen que atender a
vítimas en situacións similares, e tamén para a produción de
material educativo para o profesorado, asistentes/as sociais
e terapeutas.”Trátase dunha investigación antropolóxica que
permite comprender a reacción das persoas fronte á dor ou
á violencia e ademais contribúe a construír a memoria futura
da sociedade”.

xenia telexenia

“Facer que a xente reflexione,
crear conciencia e recoñecer
a cultura como un motor de
cambio”

Ana García Fernández
Imaxe: Axuda en Acción Galicia

Cambiando conciencias
María Jesús Vázquez é profesora de Filosofía na
Facultade de Humanidades en Lugo e participa nun
proxecto de cooperación entre a USC e Universidades de Níxer e de Senegal co apoio da Axencia
Española de Cooperación Internacional e Desenvolvemento, AECID.
Baixo o título Participación da muller en programas
e institucións de cambio social, o programa ten
como obxectivo “inducir ao cambio social en relación coa posición das mulleres”. María Jesús pensa
que dende as ciencias sociais pódese lograr que a
xente reflexione, crear conciencia e facer que se dea
conta de que a cultura é un motor de cambio. O seu
proxecto céntrase nas universidades pola súa importancia nos procesos de cambio social e unha parte
fundamental é o contacto “pola vía do intercambio
cultural no ámbito da investigación e da docencia”.
Segundo María Jesús nos comenta “decidimos
axudar a estes países a introducir a perspectiva de
xénero nalgúns campos de estudo para que estea
dispoñible para o estudantado. Poñerse a pensar no
papel das mulleres na súa sociedade é algo novo
e por iso trouxemos aquí a profesoras e profesores, para ampliar a súa formación en cuestións de
xénero”. 

[

Mª Jesús Vázquez Lobeiras
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Capacitando as persoas
Ana García Fernández, responsable da área de
sensibilización e educación na ONGD Axuda en
Acción Galicia é licenciada en dereito, tamén salienta a importancia do lado práctico das ciencias
sociais e do humano. “É importante que en proxectos de desenvolvemento existan perfís que veñan
das ciencias sociais” afirma, “nós vimos de concluír
recentemente o Plan de desenvolvemento de Nova
Segovia, en Nicaragua, logo de 13 anos. Durante
este tempo participaron no proxecto profesionais da
psicoloxía, da socioloxía ou da arquitectura, entre
outras. Por exemplo, houbo asesoras xurídicas e
psicólogas que prestaron apoio directo a mulleres
vítimas da violencia de xénero” coméntanos. Neste
proxecto apoiaron a creación do Instituto de Liderado, un espazo dirixido por Haydeé Castillo, licenciada en ciencias sociais, que nace cunha filosofía de
investimento nas persoas a través da formación e
esperta habilidades e aptitudes que permitan contribuír á construción dunha sociedade máis xusta.
A súa estratexia é devolverlles a voz ás persoas,
amosarlles que poden estar empobrecidas pero que
teñen capacidade para cambiar as cousas, para
sacar adiante novas iniciativas”. O desenvolvemento
non se logra só a través da creación de infraestruturas físicas, senón tamén espertando nas persoas
capacidades a través do coñecemento”. Os programas que levan a cabo tocan temas como os dereitos
humanos das mulleres, os seus dereitos sexuais e
reprodutivos e a cidadanía. Promoveron a participación das mulleres nos Comités de Desenvolvemento
Municipal, formándoas e sacándoas do seu rol familiar. “Agora as mulleres participan activamente no
desenvolvemento da súa comunidade, demandando
a cobertura das súas propias necesidades e reclamando os seus dereitos” salienta Ana.
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filoxenia

descubrindo as túas orixes

XENEALOXÍA,
INVESTIGANDO A HISTORIA DA TÚA FAMILIA

N

Non fai falla ir a países exóticos nin encherse de terra e po para facer investigación
histórica. Dende a comodidade do teu propio fogar,
podes indagar no pasado da túa familia, descubrir
as túas orixes e, quen sabe, poida que leves unha
sorpresa cos teus achados.
A xenealoxía é a disciplina que estuda as familias,
as súas liñaxes e historia, e ti podes levala a cabo.
As fontes
As primeiras fontes para acadar información son as
persoas da túa familia e do teu contorno, as chamadas fontes orais. É aconsellable comezar coas
persoas maiores da familia e seguir coas máis
novas. Aínda que ás veces a memoria das persoas
pode non ser exacta, é unha boa forma de conseguir a información básica.
Unha vez que teñas recollida toda a información
posible das fontes orais, podes consultar fontes
documentais. Desta forma, podes corroborar e
ampliar os datos obtidos tras falar coa túa familia e
coas persoas da veciñanza. Algunhas das fontes
documentais que podes consultar son:

[
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• Rexistro civil: partidas de nacemento, defunción e matrimonio.
• Arquivos eclesiásticos ou parroquiais:
libros de bautizos, casamentos, defuncións
e matrícula parroquial.
• Arquivos da Administración pública: expedientes xudiciais, militares, follas de vida
do funcionario, censos.
• Arquivos notariais: testamentos, transaccións comerciais, vendas, arrendamentos.
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Dende a comodidade do teu
propio fogar, podes indagar no
pasado da túa familia

xica

ealó
n
e
x
a
Fich
Nome:
1º apelido:
2º apelido:
Lugar de
nacemento:
Data de
nacemento:
Pai:
Nai:
Casou con:
Data da voda:
Faleceu o:
Faleceu en:
Descendencia:

xenia filoxenia
Documentos
Fai unha ficha para cada familiar e toma nota nela
de toda a información que atopes e tamén das túas
fontes. Non te preocupes se non tes toda a información, pero tenta recoller o máximo posible. Se
atopas algún documento relacionado coa persoa
que estás a investigar, como o DNI, libro de familia,
artigos do periódico ou fotos, procura facer copias
para acompañar a túa investigación.
Árbore xenealóxica
Os resultados das investigacións xenealóxicas dunha
familia son a miúdo representados en gráficos denominados árbores xenealóxicas. Na súa forma máis
común, o tronco da árbore indica os membros máis
antigos da familia. Na seguinte rama, que se separa
do tronco, están os seus fillos e fillas. Pola súa vez,
destas ramas sairán as seguintes xeracións, e así
sucesivamente. 

avó

avoa

avó

avoa

Palabras cruzadas
Propómosche pór a proba os teus coñecementos sobre
as ciencias sociais e do humano. Atopa algunhas das disciplinas que forman parte destas ciencias e das que che
damos a súa definición.
1. Disciplina que estuda o ser humano como parte dunha
sociedade, enfocada dende a cultura e que emprega o
método etnográfico (12 letras).
2. Ten como obxecto o estudo do pasado da humanidade
(8 letras).
3. Estuda a produción, distribución, comercio e consumo
de bens e servizos (8 letras).
4. Estuda as normas que rexen a convivencia humana en
sociedade (7 letras).
5. Trata de explicar o comportamento humano en sociedade (10 letras).
6. O seu obxecto é o estudo científico das estruturas das
linguas naturais (11 letras).
7. Estuda os procesos mentais que se dan no ser humano (10 letras).
8. A ciencia que se ocupa da educación e mais da ensinanza (9 letras).
9. Ten como obxectivo o estudo das cidades (9 letras).
10. Actividade do ser humano cunha finalidade estética e
comunicativa (4 letras).
11. Estuda a lingua e a literatura dun pobo a través dos
seus textos escritos (9 letras).
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irmán

Solución

eu

1. Antropoloxía; 2. Historia; 3. Economía; 4. Dereito; 5.
Socioloxía; 6. Lingüística; 7. Psicoloxía; 8. Pedagoxía; 9.
Urbanismo; 10. Arte; 11. Filoloxía

irmá
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