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A ALFABETIZACIÓN FEMININA 

 
 
 

 
          Narciso de Gabriel 
          Universidade da Coruña 
 
Na actualidade, e no noso contexto cultural, o dominio da lectura e da escritura está 
practicamente universalizado, tanto entre as mulleres como entre os homes. Ao pouco 
de naceren, as nosas nenas e os nosos nenos ingresan nunha escola onde dan os 
primeiros pasos que lles permitirán ir descifrando e trazando as letras. E desde idades 
moi temperás vanse familiarizando coa práctica da lectura e da escritura en diversos 
escenarios e formatos. 
 
Se nos retrotraemos a mediados do século XIX a realidade é ben outra. Eran moi poucas 
as persoas que sabían ler e escribir, especialmente no caso das mulleres. Estas 
aprendizaxes aínda non estaban plenamente escolarizadas, de modo que se adquirían en 
diferentes contextos e idades. E a presenza que tiñan unha e outra práctica na vida cotiá 
da maioría da poboación era moi escasa. 
 
Táboa 1. Taxa de alfabetización neta masculina (M), feminina (F) e total (T). Galicia e 
España (1860-2001) 

Fonte: Censos de poboación 
 
A Táboa 1 permítenos seguir a evolución da taxa de alfabetización desde 1860 ata 
2001.1 En 1860 sabía ler e escribir o 21,14% da poboación galega de dez e máis anos, 
aínda que esta taxa global cómpre desagregala por sexos, xa que se duplicaba entre os 
homes e descendía ata o 4,54% entre as mulleres.2 Ao longo do resto do século, a taxa 

                                                 
1 Reproduzo aquí datos e ideas aparecidos noutros traballos: Leer, escribir y contar. Ecolarización 
popular y sociedad en Galicia, Sada, Ediciós do Castro, 1990, e Ler e escribir en Galicia. A 
alfabetización dos galegos e das galegas nos séculos XIX e XX, A Coruña, Servizo de Publicacións da 
Universidade da Coruña, 2006. 
2 Os valores da poboación alfabetizada de dez e máis anos en 1860 e 1877 estimáronse a partir dos índices 
de crecemento da alfabetización bruta, tomando como ano de referencia 1887. Os datos de 2001 refírense 
á poboación de dezaseis e máis anos. 
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de alfabetización experimenta un crecemento moderado –pouco máis dun cuarto de 
punto porcentual por ano–, situándose no 32,12% en 1900. O incremento é similar para 
un e outro sexo, polo que o diferencial de xénero case non diminúe, e mesmo aumenta 
en 1887, que é cando rexistra a cota máis alta (38,25 puntos). 
 
Será durante os seguintes corenta anos cando Galicia –e tamén o conxunto do Estado– 
deixe de ser una sociedade basicamente analfabeta para se converter nunha sociedade 
fundamentalmente alfabetizada. En 1940 sabía ler e escribir o 75,59% da poboación, e o 
diferencial entre homes e mulleres reducíase a pouco máis –aínda que nada menos– de 
18 puntos. Como media, ao longo de cada un destes anos a taxa de alfabetización medra 
un punto porcentual, catro veces máis que durante o século XIX.  
 
Na década de 1940 aínda se produce un importante aumento das taxas, sobre todo entre 
as mulleres, que avanzan un punto porcentual por ano, case o dobre que os homes. 
Durante a segunda metade do século XX o crecemento é loxicamente menor, pois a 
marxe para a expansión cada vez se reduce máis. Nas décadas dos cincuenta, sesenta, 
setenta e oitenta o avance é duns tres puntos porcentuais, que se reducen a un nos 
noventa. En 2001 só restaban 47.912 persoas de 16 e máis anos sen saber ler e escribir, 
que representaban o 2,05%. A estas alturas, o concepto de alfabetización, na súa 
acepción tradicional –dominio da lectura e da escritura–, perdera a súa relevancia para 
clasificar o nivel cultural da poboación, como xa acontecera moitos anos antes noutros 
países. 
 
Taxa de alfabetización neta masculina e feminina. Galicia (1860-2001) 
 

Fonte: Censos de poboación 
 
Se a comparamos co conxunto de España, Galicia tivo sempre un nivel de alfabetización 
masculina lixeiramente superior, mentres que a alfabetización feminina foi 
sensiblemente inferior, cando menos ata mediados do século XX. O diferencial de 
xénero galego superou sempre ao español, acadando a diferenza 14 puntos en 1900. 
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Semella, pois, que a sociedade galega se especializou na instrución dos seus homes en 
detrimento das súas mulleres. 
 
A mediados do século XIX pode afirmarse que as mulleres galegas estaban case 
excluídas do mundo da cultura escrita, polo que a propia noción de diferencial de 
xénero resulta de escasa relevancia, ao identificarse practicamente os seus valores coas 
taxas masculinas. O censo de 1860 pon de manifesto que nalgúns concellos non había 
ningunha muller alfabetizada (Cerceda, Trazo, Cualedro, Moreiras, Oímbra, Piñor e 
Vilardevós) e noutros só unha (Vilariño de Conso, Xunqueira de Espadañedo), dúas 
(Carnota, Curtis, Somozas e Tordoia), tres (Dumbría, Pedrafita do Cebreiro, Os Blancos 
e Monterrei), catro (A Capela, Beariz, San Cristobo de Cea, Vilar de Santos e 
Pontesampaio) ou cinco (Monfero, Riós e Sarreaus). Este profundo analfabetismo 
feminino estendíase ao norte de Portugal: “O que de mais peculiar apresenta Portugal é 
o analfabetismo feminino no noroeste rural, típico também da Galiza –e explicável 
talvez pelo papel da mulher na família e na economia rural.”3 
 
Só nas cidades, en vilas dalgunha importancia e nalgúns concellos rurais de reducidas 
dimensións existía un potencial lector e escritor feminino de certa entidade. A taxa de 
alfabetización bruta –isto é, referida ao conxunto da poboación– en 1900, excluídos os 
casos estatisticamente pouco fiables, só superaba o 50% en Ferrol, o 40% na Coruña e o 
30% en Betanzos, Corcubión, Santiago, Ribadeo, Beade, Larouco, Ourense, A Guarda e 
Vigo. No medio urbano existía unha maior presión alfabetizadora e unha mentalidade 
máis proclive á instrución das mulleres. 
 
Por máis que as estatísticas de que dispoñemos non nos permiten precisalo, é 
indubidable que existían diferenzas en función da condición social. Nun artigo 
publicado en 1893, titulado “Apuntes sobre la educación de la mujer gallega”, 
diferenciábanse tres categorías sociais e outros tantos tipos de ensino feminino. As 
mulleres procedentes da burguesa e da aristocrática educábanse en “colegios 
especiales”, situados nalgúns casos fóra de Galicia, onde adquirían os coñecementos e 
destrezas (piano, baile, canto, labores de luxo, francés, xeografía, historia, gramática, 
aritmética, etc.) que precisaban para desempeñar o papel que tiñan asignado na 
sociedade. A muller de clase media instruíase en colexios privados ou no propio fogar 
doméstico, recibindo unha educación similar á da aristocracia ou burguesía, aínda que 
máis modesta, e cursaban con frecuencia os estudos de maxisterio, unha das primeiras 
profesións que abrirán as súas portas ao sexo feminino. As obreiras e campesiñas, pola 
súa parte, “todo lo más aprenden a leer, escribir y coser” nas escolas públicas, 
propoñendo o autor que, mentres outra cousa non fose posible, se lles ensinase ademais 
a “confeccionar el pan, el caldo de pobres y la economía y limpieza domésticas, que tan 
esenciales son en todas ocasiones”.4 
 
Claudio Cuveiro diferenciaba en 1874 catro tipos de mulleres pontevedresas, a cada 
unha das cales correspondía un tipo distinto de educación: a labrega, a pescantina, a 
artesana e a de clase media.5 A primeira, dedicada ao traballo desde moi noviña, 

                                                 
3 Rui Ramos, “‘O chamado problema do analfabetismo’: as políticas de escolarização e a persistência do 
analfabetismo em Portugal (séculos XIX e XX)”, Ler História, nº 35, 1998, p. 63. 
4 Luis A. Rodríguez, “Apuntes sobre la educación de la mujer gallega”, La Unión Republicana 
(Pontevedra), 21 de outubro de 1893. 
5 Claudio Cuveiro, “La mujer de Pontevedra”, reproducido en Ricardo Polín (ed.), Os galegos pintados 
por si mesmos. A muller tradicional, Vigo, Edicións Xerais, 1996, pp. 131-46. 
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descoñecía a escritura e mesmo a lectura. Por iso, cando o namorado estaba ausente, 
víase obrigada a recorrer a intermediarios para redactar e escribir as cartas. Esta figura, 
a do lector e escritor de cartas, era exercida con frecuencia polo escolante, como afirma 
Cuveiro a propósito da historia protagonizada por unha moza que coñeceu: “El amante 
escribió algunas cartas, cuyo contenido, como no podía descifrar, escuchaba ella con 
religioso silencio cuando se las leía el maestro de escuela. Después las guardaba, y 
conservaba como un tesoro.”  
 
 

 
Don Juan Francés, fotografía de Fernando Rizo 
(Museu Arqueolóxico Provincial de Ourense) 

 
Reproducimos unha fotografía de mediados do século XX, obra de Fernando Rizo, na 
que se pode ver a un tal Juan Francés desempeñando esta función; a destinataria da 
lectura parece ser unha velliña que escoita con atención, e mesmo con devoción, as 
novas da misiva. Ángeles Rodríguez Fontela, profesora da Universidade de Santiago, 
tivo a ben facer, a petición miña, unha lectura desta imaxe, da que reproduzo algúns 
anacos: 

 
A toma fotográfica reflicte dun xeito relevante o analfabetismo da muller, a súa posición 
humilde e anónima, como se dun paradigma se tratara: o das mulleres analfabetas que 
debían recorrer ao home letrado (o mestre?) do seu entorno, vila ou aldea, para coñecer 
novas de familiares que vivían lonxe. Non interesan as faccións persoais da muller, 
interesa a distancia respectuosa, a posición humillada e rebaixada fisicamente que fura a 
parede da casa coa súa sombra como se dun negativo fotográfico se tratase. A 
significación é moi clara nesta composición: a luz no home que le porque ten esa 
capacidade; a luz sobre o papel, que é un nexo de comunicación tripla: a do home co 
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papel; a do home coa muller; a dos dous co terceiro ou terceira na distancia. E a muller, 
na sombra. (...) 
Moi posiblemente, trátase dunha instantánea feita co sentido da oportunidade retórico. 
Cabe pensar que o fotógrafo estaba ou pasou por alí e aproveitou a escena como 
testemuño dunha situación de especial significado. Posiblemente aproveitou tamén o 
xogo de luces e sombras como medio de arrequentar técnica e estruturalmente a súa 
instantánea. (...) 
Cal é o punctum, iso que na foto fire ou conmove ao espectador? Moi discutible, como 
todo. Para min é a sombra da muller, especialmente mísera nun contexto xa moi pobre. É 
a marca fotográfica da ausencia, da inexistencia, por non poder ler.6  

 
O segundo tipo de muller pontevedresa diferenciado por Cuveiro era o das vendedoras 
de peixe, que se criaban, case espidas, á beira do mar, e aprendían dos mariñeiros 
palabras que logo facían súas e que non achaban acomodo “en ningún diccionario”. 
Algunhas, porén, ían á escola: 
 

Las hay, más favorecidas por la suerte, que van a la escuela a aprender a leer y escribir; y 
de éstas, no todas, porque algunos padres encargan a los maestros que les hagan retener 
en la memoria el contenido de los libros de texto, pero prohibiéndoles expresamente que 
les enseñen los caracteres del alfabeto.  

 
A artesana, pola contra, recibía unha educación familiar e escolar máis completa, pois 
os seus proxenitores sabían da importancia que tiña para o futuro das súas fillas: 
 

Desde su más corta edad, los padres, que viven en las poblaciones y saben cuán 
conveniente es la instrucción, la obligan a ir a la escuela, donde aprende a leer, a escribir 
y a practicar las labores de su sexo; esto es, la calceta, la costura y algunas veces el 
bordado, conocimientos que más tarde le han de servir de base para su bienestar, 
impidiéndole caer en la desgracia y en el vicio. 

 
Finalmente, as mulleres de clase media eran, con moito, as máis afortunadas: 
 

Casi todas reciben una educación esmerada. Por modesta que sea la fortuna de sus padres, 
ni dejan de enseñarla a leer, escribir y contar, coser, bordar, etc... ni desatienden la parte 
de conocimiento puramente de adorno, como son el dibujo, idiomas, y en especial la 
música: conocimientos que tan útiles son a la mujer en sociedad. Debemos decirlo para 
que lo tengan entendido aquellos que creen que Galicia es el foco de la ignorancia: en 
nuestra provincia tenemos la fortuna de poseer muy buenos establecimientos de 
enseñanza de ambos sexos, dirigidos por personas de reconocida competencia; y en los de 
niñas sabemos que se da una instrucción  tan sólida como la mujer necesita. 

 
O feito de que as mulleres tivesen unha taxa de alfabetización sensiblemente inferior á 
dos homes obedece a múltiples circunstancias. Desde que fixo a súa aparición, a 
escritura estivo asociada ao poder (relixioso, económico, político) e ao saber “culto”, e 
as mulleres foron excluídas, agás excepcións contadas, dun e doutro ámbito, 
monopolizados por un grupo moi restrinxido de homes. Tal é a razón de fondo que 
explica esta e outras discriminacións padecidas polas mulleres. 
 

                                                 
6 Angeles Rodríguez Fontela, comunicación persoal, 17 de novembro de 2014. 
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Castelao reflectiu nas súas Cousas o analfabetismo feminino, que tampouco carecía dalgunhas vantaxes... 
 
Cando a comezos do século XIX se estableceron as bases teóricas do sistema educativo 
español, persistía a convicción de que a educación feminina non era un problema social, 
senón individual, que cada familia debía encamiñar polos roteiros que estimase máis 
oportunos; de que nas mulleres importaba máis cultivar o corazón que a intelixencia, e 
de que o escenario máis acaído para a súa educación era a casa paterna, destinadas como 
estaban a exercer –na maioría dos discursos semella que a tempo completo– como 
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futuras esposas e nais. Así se pode ler no denominado Informe Quintana (1813), 
encargado polo goberno co propósito de deseñar a estrutura e funcións do sistema 
educativo que reclamaba a Constitución de Cádiz. 
 
Esta exclusión inicial dará paso a unha inclusión limitada nun primeiro momento á 
escola primaria –as portas dos institutos e universidades só comezarán a abrírselles de 
forma significativa, e non sen resistencias, a partir de 1910–. Pero mesmo neste 
primeiro nivel do sistema educativo persistían as reticencias. O Plan y Reglamento 
general de Escuelas de primera educación de 1825 establecía que nas escolas de nenas 
se ensinaría desde logo a doutrina cristiá e “las labores propias de su sexo”; de feito, se 
o goberno se ocupaba da escolarización das nenas era para que “no carezcan de la buena 
educación en los rudimentos de la Fe católica, en las reglas del bien obrar, en el 
ejercicio de las virtudes y en las labores propias de su sexo”. Tamén se lles aprendería a 
“leer por lo menos en los catecismos, y escribir medianamente”. A ampliación deste 
modestísimo currículo “queda por ahora reservada a la educación doméstica y al arbitrio 
de los padres y tutores de las niñas, quienes les proporcionarán la que su interés y 
obligación de educarlas cristianamente les inspiren, y la que crean puedan darles sin 
riesgo de que se vicien.”7 
 
Así pois, os poderes públicos e a maioría das elites dirixentes carecían de motivacións 
para ocuparse da ilustración das mulleres, alén da necesidade de inculcarlles os 
principios do catolicismo e de instruílas nos labores domésticos. Foran excluídas do 
dereito á cidadanía e tamén da posibilidade de lexitimar a súa posición social en virtude 
dos seus propios talentos. Por outra parte, persistían prexuízos seculares, segundo os 
cales o acceso do sexo feminino á cultura literaria resultaba contraproducente, porque 
podía conducir ao “vicio”. En última instancia, podía facer que as mulleres, destinadas a 
un status social subordinado, se insubordinasen. O mesmo temor suscitará nun primeiro 
momento a instrución das clases populares.  
 
Destes prexuízos participaba a xente do común, nomeadamente no medio rural. As 
familias daban prioridade á escolarización dos seus fillos por considerala máis 
importante que a das súas fillas: aqueles estaban chamados a vivir experiencias, como a 
emigración ou o servizo militar, en que o analfabetismo constituía un problema, mentres 
que estas estaban destinadas a permanecer na casa paterna ou nos seus arredores, onde a 
cultura escrita tiña unha escasa presenza. 
 
Polo demais, algúns pais e nais que enviaban as súas fillas ás escolas solicitaban do 
mestre ou mestra que se limitase a ensinarlles a lectura e a doutrina cristiá, opoñéndose 
a que aprendesen a escribir –lémbrese o texto de Claudio Cuveiro reproducido 
anteriormente–. O dominio da escritura por parte das mulleres era percibido como 
perigoso por un sector importante da poboación, por lles conferir unha autonomía da 
que podían facer un uso indebido, por exemplo nas relacións amorosas. O inspector de 
ensino primario Manuel Panero, nunha conferencia pedagóxica celebrada en Carballo 
en 1884, “atacó a los que dicen que la mujer no debe ser isntruida, porque algunas se 
perdieron por saber leer y escribir: y que si esto pudiera tomarse como argumento, 

                                                 
7 Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, por la cual se manda observar en todo el Reino el nuevo 
Plan y Reglamento general de Escuelas de primera educación inserto en ella, Madrid, Imprenta Real, 
1825, p. 26. 
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tampoco se podría hacer uso de las navajas y cuchillos, puesto que algunos sirvieron 
para cometer horrendos crímenes.”8 
 
Os censos de poboación diferenciaban ata 1930 unha categoría intermedia entre a 
alfabetización e o analfabetismo: a das persoas que sabían ler mais non escribir. Nun 
primeiro momento tamén eran maioría os homes, pero a partir de 1887 a taxa é máis alta 
entre as mulleres. Se para o sexo masculino a semialfabetización era a miúdo unha 
situación conxuntural, vinculada á aprendizaxe sucesiva da lectura e da escritura, para o 
feminino tiña moitas veces un carácter terminal, debido aos atrancos que debía vencer 
para acceder á escritura. As resistencias multiplicábanse no caso das mulleres que 
decidían facer da escritura un oficio, como puxo de manifesto Rosalía de Castro no seu 
artigo “Las literatas”. 
 
Táboa 2. Taxa de semialfabetización bruta. Galicia (1860-1930) 
 

Fonte: Censos de poboación 
 
A situación foi mudando ao longo do século XX, en sintonía cos cambios económicos, 
sociais, políticos e culturais que experimentou a sociedade galega. A alfabetización 
foise universalizando, e as diferenzas de xénero, xa que logo, desaparecendo: en 1960 a 
porcentaxe de nenas e nenos galegos de 10 anos que sabían ler e escribir era case 
idéntica e superaba o 95%. A comezos do século XXI resta un analfabetismo residual, 
que recapitula discriminacións históricas: o seu prototipo é unha muller de avanzada 
idade e procedencia rural. 
 
 
 

Narciso de Gabriel  
2014 

 
 
 
 

                                                 
8 Ramón Pérez Villamil, “Conferencia pedagógica”, El Magisterio Gallego, 30 de agosto de 1884. 


