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Resumo 

 Este Traballo de Fin de Grao parte dunha proposta de innovación educativa que 

se inicia coa revisión literaria sobre a temática do patrimonio e da memoria histórica, 

así como das diversas metodoloxías didácticas. A partir deste marco, preséntanse os 

resultados da intervención, a discusión e as conclusións extraídas da acción docente a 

través dunha tarefa de investigación etnográfica cualitativa. Pretende ser un estudo 

enriquecedor para a didáctica das Ciencias Sociais, no que se recollerán e analizarán os 

nexos que constrúa o alumnado co patrimonio local. Con tal fin, partirase da memoria 

dos seus propios avós e avoas a través da recreación dun museo localizado na propia 

cartografía que permita a inmersión e empatía histórica. Preténdese espertar a 

sensibilidade fomentando accións para a protección e recuperación da memoria 

histórica ante a situación crítica de que caia no esquecemento. Este obxectivo será 

tratado dende o enfoque da Educación Baseada no Lugar, aplicando a metodoloxía da 

Investigación Baseada nas Artes para a resignificación do lugar a través dun proceso 

creativo para a patrimonialización.  

Palabras clave: Patrimonio inmaterial | Memoria histórica | Pensamento histórico | 

Identidade | Contorna 

Resumen 

 Este Trabajo de Fin de Grado parte de una propuesta de innovación educativa 

que se inicia con la revisión literaria sobre la temática del patrimonio y de la memoria 

histórica, así como de las diversas metodologías didácticas. A partir de este marco, se 

presentan los resultados de la intervención, la discusión y las conclusiones extraídas de 

la acción docente a través de una tarea de investigación etnográfica cualitativa. 

Pretende ser un estudio enriquecedor para la didáctica de las Ciencias Sociales, en el 

que se recogerán y analizarán los nexos que construya el alumnado con el patrimonio 

local. Con tal fin, se partirá de la memoria de sus propios abuelos y abuelas a través de 

la recreación de un museo localizado en la propia cartografía que permita la inmersión 

y empatía histórica. Se pretende despertar la sensibilidad fomentando acciones para la 

protección y recuperación de la memoria histórica ante la situación crítica de que caiga 
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en el olvido. Este objetivo será tratado desde el enfoque de la Educación Basada en el 

Lugar, aplicando la metodología de la Investigación Basada en las Artes para la 

resignificación del lugar a través de un proceso creativo para la patrimonialización. 

Palabras clave:  Patrimonio inmaterial | Memoria histórica| Pensamiento histórico | 

Identidad | Entorno 

Abstract 

 This Final Degree Project is based on a proposal for educational innovation that 

begins with a literary review on the theme of heritage and historical memory, as well as 

the various didactic methodologies. From this framework, the results of the 

intervention, the discussion and the conclusions from the teaching action are presented 

through a qualitative ethnographic research. It is pretented to be a study that enrich the 

didactics of Social Sciences, in which the links that students build with local heritage will 

be collected and analyzed. For this aim, they will start from the memory of their own 

grandparents and grandmothers through the recreation of a museum located in the 

cartography that allows immersion and historical empathy. It is intended to promote 

sensitivity by promoting actions for the protection and recovery of historical memory in 

the face of the critical situation of oblivion. This objective will be treated from the 

perspective of Place-Based Education, applying the methodology of Arts-Based Research 

for the redefinition of the place through a creative process for patrimonialization. 

Key words: Intangible heritage | Historical memory | Historical thinking| Identity | 
Surroundings 
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1. Introdución 

Coa finalidade de ofrecer unha visión panorámica do traballo, preséntanse a 

continuación as liñas xerais do estudo final. Este está incluído dentro da modalidade do 

deseño dun proxecto de intervención, que a súa vez está inmerso na Didáctica das 

Ciencias Sociais para o tratamento do patrimonio e da memoria histórica nunha aula de 

Educación Primaria. Noutras palabras, trátase dun proxecto que ten como finalidade 

producir procesos de patrimonialización da memoria dos avós e avoas de Vincios. Alén 

de aportar unha experiencia educativa real, este traballo ten como pretensión principal, 

aportar unha análise crítica describindo o proceso educativo a partir do proxecto 

innovador. Levarase a cabo polo tanto, unha investigación educativa que serve como 

introdución e experimentación á figura da profesora-investigadora, membro da 

comunidade científica. Tal e como apunta Stenhouse (1984), non é suficiente con 

estudar a acción docente, senón que debe ser estudada dende a propia docencia 

tomando unha profesionalidade ampla, autónoma, autocrítica e afín á comprobación 

experimental pondo en cuestión todo proceso educativo. Con todo, será unha acción 

caracterizada por un estilo crítico baseado na investigación para a mellora a partir da 

reflexión e da acción colaborativa e emancipadora (Trillo, 1994). 

 A modo de introdución na investigación educativa, cabe sinalar que o problema 

co que se estivo traballando foi formulado do seguinte xeito: que grao de idoneidade 

didáctica presenta un proxecto de recuperación do patrimonio inmaterial seguindo o 

enfoque da Educación Baseada no Lugar e a metodoloxía da Investigación Baseada nas 

Artes nun aula de 6º de Educación Primaria? Outra das claves dunha investigación é o 

obxectivo que pretende acadar. Polo tanto, a partir do problema propúxose como 

obxectivo identificar e describir as características e efectos dunha proposta innovadora 

sobre educación patrimonial e dun proxecto de recuperación da memoria. Tras este 

proceso e a revisión bibliográfica oportuna, considerouse a seguinte hipótese como guía 

e expectativa: a proposta innovadora deseñada a partir da Investigación Baseada nas 

Artes provoca no alumnado de 6º de Educación Primaria un cambio positivo na 

resignificación do valor patrimonial e da memoria dos seus devanceiros/as, facilitando 

así a construción do sentimento de identidade. 
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 Son Halbwachs (2004), Ricoeur (1999), Jelin (2002) e Candau (2008) os 

considerados precursores fundamentais da investigación sobre memoria histórica. Estes 

teóricos presentan fundamentalmente unha definición terminolóxica do concepto 

memoria e os procesos de construción das representacións sociais que realizan os 

individuos sobre esta. Por outra banda, comezan a describir as formas de relacionarse 

dos suxeitos coa súa memoria, patrimonio e acontecementos que ocorren nas súas 

vidas. Existe unha serie de autores máis recentes temporalmente como Benejam e Pagès 

(2004), Prats e Santacana (2011) e Santisteban, González e Pagès (2010) que teorizaron 

sobre a importancia do tratamento da memoria para o desenvolvemento do 

pensamento crítico e histórico que faga posible a formación dunha cidadanía 

democrática e responsable co seu pasado común. Os dous primeiros estudos aportaron 

un marco teórico, con certo carácter filosófico e sociolóxico, completándoo con 

orientacións didácticas para a ensinanza e aprendizaxe das ciencias sociais en xeral. 

Prats, en 2011, definiu as finalidades que permitiron xustificar a ensinanza da historia e 

por último, Santisteban, González e Pagès (2010) presentaron un modelo conceptual 

para a formación do pensamento histórico.  

 Con todo, esta investigación aporta un valor descritivo e crítico no contexto da 

investigación educativa sobre a patrimonialización da memoria. É neste punto onde se 

atopa a xustificación da relevancia desta investigación, pois a través dela preténdese 

coñecer como se pode aumentar a participación e o interese na área das Ciencias Sociais 

por parte do alumnado. É dicir, preténdese estudar e transmitir propostas educativas 

favorables para o tratamento e sensibilización do patrimonio inmaterial nunha aula de 

6º de Educación Primaria con escasa sensibilidade cara o tema. Deste xeito, ten unha 

gran relevancia social, pois contribúe á mellora do tratamento da educación patrimonial 

que favorecerá á protección deste patrimonio inmaterial que actualmente está en 

perigo debido ao inminente esquecemento. Así mesmo, presenta un valor teórico, pois 

aínda que son múltiples as investigacións referentes a esta temática, esta presenta un 

valor innovador práctico. É dicir, ademais dunha revisión bibliográfica, optouse por levar 

a cabo unha revisión didáctica para a aplicación dun programa sustentado nas bases da 

Investigación Baseada nas Artes que terá como colofón a análise da idoneidade didáctica 
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que pretende configurar unha mellora dos procesos educativos. Outro valor desta 

investigación reside na metodoloxía pois tal e como sinala Bisquerra (2009), débese 

apostar por aquelas que integren diversos enfoques e os complementen. Dende un 

inicio a metodoloxía era aberta e flexible e a prioridade é que os paradigmas 

empregados se axustaran ao fenómeno educativo estudado. Isto resultou nunha 

metodoloxía cualitativa, pero que emprega tamén métodos cuantitativos, aproveitando 

así as potencialidades de cada un. 

 A proposta obxecto de estudo ten como tema principal a infancia do pobo 

obreiro e campesiño de mediados do século XX de Vincios. Esta parroquia está situada 

no Concello de Gondomar e, xunto con Baiona e Nigrán, conforma a comarca do Val 

Miñor. Acolle unha gran cantidade de recursos e valores naturais dentro dos que destaca 

a Serra do Galiñeiro na que se poden atopar os petróglifos da Auga da Laxe, mámoas, 

fortalezas militares ou muíños naviculares (Comunidade de Montes Veciñais en Man 

Común de Vincios, 2012) (Comunicación Concello Gondomar, 2018). Pese a isto, o tema 

a tratar relacionarase coa sociedade e a poboación máis que co patrimonio material, 

pois estase a vivir unha situación crítica en relación á preocupación que existe de que a 

memoria do pobo caia no esquecemento, tal e como evidencia Domingo González 

Alonso no limiar de Contos e Lendas da Parroquia de Vincios (Asociación de Veciños 

“Galiñeiro de Vincios”, s.d.).  

 Para darlle continuidade á función de recuperación da historia local que están a 

levar a cabo algunhas asociacións veciñais, apóstase que dende os colexios se fomente 

unha conciencia histórica que recoñeza á localidade de significado por si mesma ante o 

fenómeno da globalización (Zuluaga, 2005). Neste contexto rural, promoverase a 

valoración do propio como saber popular, que é a ferramenta máis efectiva para a 

conservación da cultura (Miranda, 2017). Tratando de que o alumnado aumente a súa 

empatía histórica, non se optou por realizar unha mera descrición da situación 

socioeconómica, senón que se apostou por un proxecto de investigación e indagación 

no que se revalorizou a memoria dos avós e avoas de Vincios. Non se trata tampouco de 

estudar os grandes acontecementos ou a vida de personaxes xa recoñecidos pola 

historia oficial; senón que se porá o foco no día a día da xente común: os seus xogos, 
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anécdotas, oficios, lugares de reunión ou a súa escola, entre outros. Así, promoverase o 

entendemento real do pasado, servindo como guía a seguinte cuestión: “que estariamos 

facendo agora mesmo se naceramos na década dos 60?”. En definitiva, este proxecto 

rexeita o relato unilateral apoiado polas autoridades hexemónicas e sérvese de 

metodoloxías deliberativas que permitan aos suxeitos recrear o pasado local a través da 

patrimonialización das memorias e relatos de diversas testemuñas directas. Ademais, o 

feito de que se estea a estudar a poboación máis próxima tanto espacial coma 

temporalmente, dálle a esta unidade didáctica un carácter emocional e motivador, á vez 

que un valor engadido, a interxeracionalidade. Grazas a este contexto local, facilítase o 

desenvolvemento da empatía e o pensamento histórico e polo tanto achégaos a unha 

aprendizaxe en base ás competencias non só habituais senón tamén históricas, espaciais 

e cívicas, entre outras (Murphy, 2011). 

 En definitiva, abordarase o obxectivo de integrar o coñecemento teórico da área 

para a continuación deseñar unha proposta práctica que será estudada en profundidade 

a través dunha investigación educativa de tipo cualitativa. Relacionado con este 

obxectivo, tratarase de demostrar as competencias para levar a cabo accións 

innovadoras na práctica profesional seguindo de forma sistemática o proceso para a 

elaboración dun proxecto desta índole. Será unha mostra das competencias 

profesionais adquiridas para o desenvolvemento dunha investigación a través da 

revisión bibliográfica actual sobre esta tarefa docente, para a continuación deseñar os 

procesos e procedementos propios. Así mesmo, desenvolveranse as competencias 

relativas á lectura e análise sobre a didáctica patrimonial e da memoria para asentar os 

pilares para a configuración dun proxecto innovador. Por último, poranse en práctica as 

competencias para delimitar a hipótese de estudo, a análise de datos e a discusión para 

a presentación das conclusións finais. 

2. Marco teórico 

A proposta educativa que se estudará nesta investigación ten como obxectivo principal 

xerar procesos de patrimonialización da memoria da infancia dos avós e avoas de 

Vincios, polo que o marco teórico vertébrase principalmente na conceptualización de 

patrimonio e memoria.  
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 Comezando co desenvolvemento teórico do patrimonio, cabe destacar os 

múltiples paradigmas existentes. Uns consideran o patrimonio como obxecto, outros 

como texto e outros como contexto, entre outros. Olaia Fontal (2020) aposta pola 

consideración de patrimonio como vínculo capaz de xerar un valor. Este enfoque é o 

denominado comunitario e non incide nin nas persoas nin nos bens, senón nos vínculos 

existentes entre ambos. Así, durante os procesos de patrimonialización xorden tamén 

esferas, e todo este conxunto forma os mapas de vínculos identitarios. Estas relacións 

son as que deben ser fomentadas dende a educación patrimonial e que poden acoller 

diferentes caracterizacións. As relacións que as persoas poden manter con eses 

elementos poden ir dende o sentimento de propiedade ata o de identidade, pasando 

polo coidado, desfrute e transmisión para a súa conservación. Esta debe ser a base da 

educación patrimonial, e tal e como pretende esta proposta, débense fomentar 

procesos de patrimonialización da memoria que permitan desenvolver o potencial dos 

elementos inmateriais inmersos na contorna para ser considerados como patrimonio. 

Deste xeito, tratarase de ir dende a ausencia de propiedade, pasando pola propiedade 

latente e patente, ata a propiedade expandida que é o fin último desta acción educativa, 

para que o alumnado patrimonialice e se apropie da memoria dos avós e avoas de 

Vincios (López-Sánchez, Palazón e Hidalgo, 2014). Noutras palabras, e como apunta a 

Asociación de Veciños “Galiñeiro de Vincios” (s.d.) referíndose aos recordos “é hora de 

sacalos á luz e facelos vivir, coma se fosen nosos” (p. 1).  

 Ambas concepcións que deixan constancia do fin último, o de transmitir, 

formalízanse na secuencia de sensibilización que pode ser empregada para a medición 

da sensibilidade patrimonial do alumnado (Fontal, 2007). Esta iníciase co coñecemento 

e a comprensión, mudando cara o respecto e a valoración, que leva á sensibilización. 

Esta última está configurada e pode medirse segundo se coide, se desfrute ou se 

transmita (Fontal, 2020). Non se pode valorar o que non se coñece e non se pode 

coñecer o que non se comprende, polo que hai que avanzar dentro desta secuencia 

paulatina e ordenadamente. Unha vez se valora, téndese a coidar e a desfrutar e a 

transmisión ocorre case simultaneamente nunha acción empática para facer desfrutar 

aos outros do que un mesmo desfruta, coma se se tratase dun tesouro (Fontal, 2020). 
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“Antes de todo, necesitamos coñecer o patrimonio. So así poderemos comprender os 

seus sentidos nativos, as súas múltiples miradas; so así poderemos espertar un anhelo 

protector que mova e incite a respectalo, valoralo e coidalo” (Ballesteros-Colino, 2020, 

p. 82). Deste xeito e seguindo esta secuencia, garantirase a conservación e creación de 

novos vínculos patrimoniais. Dado o carácter cambiante do patrimonio, a educación é 

imprescindible para adquirir dita garantía na proxección dos valores patrimoniais. Así 

mesmo, o patrimonio é imprescindible para a educación, pois a súa esencia contribúe 

ao desenvolvemento integral do individuo en diversas áreas: cognitiva, relacional, 

identitaria e social (López-Sánchez et al., 2014).  

 Un dos principais referentes para o desenvolvemento deste marco teórico é o 

libro Cómo educar en el patrimonio. Neste, poden identificarse unha serie de 

aportacións didácticas que guiarán ás accións docentes, polo que é necesario reflexionar 

e tomar decisións. A primeira delas parte da Convección de Faro (2005, citado en Fontal, 

2020), onde se lle outorga á cidadanía a capacidade para establecer vínculos co 

patrimonio, é dicir, a capacidade para elixir de forma lexítima sobre o seu patrimonio. 

Didacticamente atópase unha consideración clara, e é que se lle debe permitir ao 

alumnado a liberdade de patrimonializar e de despatrimonializar os bens que o rodea. 

Tomando esta base, nesta proposta educativa o alumnado entrará en contacto coa 

cotiandade do pobo de Vincios fai cinco ou seis décadas, para pór en valor o propio 

patrimonio no intento da creación dun ecosistema patrimonial (Portolés, 2020). Por 

outra banda e coa finalidade de educar na sensibilidade patrimonial, o presente non 

debe ser entendido unicamente como unhas mans que reciben e transmiten, senón 

tamén como unhas mans que poden aportar algo novo neste fío de transmisión 

interxeracional. Esta concepción é importante xa que dela dependerá a práctica 

educativa; as persoas identificaranse e crearán vínculos patrimoniais a partir e a través 

do presente. 

 Outra aplicación obxecto de ser considerada é a existencia dun compoñente de 

diversidade na propia conceptualización do patrimonio. É dicir, tratar o patrimonio 

supón tratar a diversidade cultural dende un enfoque inclusivo. Son cinco os aspectos 

que rexen o tratamento do patrimonio inclusivo: o patrimonio debe ser aberto á 
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participación de tódalas persoas, accesible á comunidade para xerar cohesión, inclusivo 

para asegurar a igualdade de oportunidades, debe respectar á diversidade dende unha 

perspectiva intercultural e interxeracional e por último debe ser sostible servindo as 

persoas como legado. Este modelo inclusivo deberá ser integrado nas accións e 

propostas educativas para xerar colectividade e unha comunidade forte na súa 

cohesión. Este enfoque engadirá un valor social, pois fomentará a convivencia, a 

cohesión social e o diálogo a partir da posta en valor da riqueza social destas 

comunidades formadas por pequenas individualidades (Sánchez, 2020). 

 En canto á perspectiva de xénero, é importante dar cabida a diversas voces nos 

procesos educativos para facelas coexistir de xeito harmónico, logrando o paradigma 

das polifonías. Así, abordando os roles existentes na época e facendo pontes de enlace 

cos actuais dende un sentido crítico, capacitarase ao alumnado de autonomía e 

argumentación lóxica para formar o seu pensamento en clave de estereotipos. Neste 

marco, é importante presentar discursos dicotómicos que poñan en dúbida 

determinadas actitudes que distan dunha sociedade igualitaria para a súa 

transformación no presente (Ballesteros-Colino, 2020). Por exemplo, preguntarse se é 

correcta a percepción negativa que había sobre a presencia das mulleres nos bares e 

reflexionar sobre esta idea empatizando historicamente co contexto. 

 Por outro lado, pode considerarse que existe unha variedade tipolóxica do 

patrimonio, mais crese idónea a perspectiva dunha múltiple dimensión deste, 

entendendo que todo patrimonio ten parte material e inmaterial, tanxible e intanxible. 

Nesta ocasión identificáronse máis posibilidades no modelo educativo comunitario, que 

pon o foco nas persoas e vínculos, e non tanto nos bens, focalizándose así no carácter 

inmaterial (Fontal, 2020). Especificamente e dentro da proposta educativa, optouse por 

localizar xeograficamente este patrimonio, dotando o ben inmaterial dunha localización 

espacial coa finalidade de potenciar as aprendizaxes significativas por un lado e a 

transmisión e conservación da memoria valorada como patrimonio por outro.   

 Por outra banda, en 1925 da man de Halbwachs, considerado o pai da 

investigación sobre a memoria, prodúcese a reconceptualización deste termo e 

considera terminoloxicamente opostos os termos de memoria e historia (citado en 
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Vicent, Gillate, Campos-Lopez e Castrillo, 2020). Este autor consideraba que a historia 

respondía a unha única versión sobre os feitos do pasado, cun relato unilateral e 

pechado mentres que comprendía a memoria como o estudo de feitos dende múltiples 

puntos de vista, construíndo socialmente a complexidade do coñecemento (Bejines e 

Gómez-Ramírez, 2014). Que a historia científica obxectiva os sucesos en prol da 

produción do coñecemento a través de métodos historiográficos é unha idea que segue 

sendo vixente na actualidade e é apoiada por autores como González e Santisteban 

(2015), retomando a Halbwachs e Todorov. Ante isto, en 1938, Benjamin propón que 

historia e memoria deben ser comprendidos como dous pilares que se complementan. 

 Porén, non é ata a década dos 80, coincidindo coa caída dos réximes totalitarios 

e a aparición de políticas de reparación das vítimas (Kammen, citado en Vicent et al., 

2020), cando se concibe a memoria como tema de estudo. Nestes anos, autores como 

Pierre Nora, posibilitan unha nova vía de investigación concibindo a memoria como un 

saber que se constrúe e evoluciona, é dicir, un saber dinámico. En palabras de Bejines e 

Gómez-Ramírez (2014), “a memoria é vida e permanece en constante evolución, aberta 

á dialéctica do recordo e o esquecemento, inconsciente das súas sucesivas 

deformacións, vulnerable á manipulación e á apropiación, susceptible de ser 

adormecida e periodicamente revivida” (p. 5).  

 En 1998, Olick e Robbins (citado en Vicent et al., 2020), propoñen o termo de 

“memoria contestataria”, que inicia un debate sobre os discursos dominantes que segue 

vixente na actualidade e ao que Ferro, en 2003, lle dá continuidade (Bejines e Gómez-

Ramírez, 2014). Estes autores teorizan a existencia dunha historia oficial ou institucional 

ligada ás forzas políticas que se converte en dominante e que parte dos niveis superiores 

da xerarquía social. En contraposición a esta realidade, a memoria contestataria parte 

de abaixo a arriba e asenta as bases para a anti-historia, que pretende servir de fonte 

para aquelas persoas que non atoparon os seus discursos na historia oficial (Bejines e 

Gómez-Ramírez, 2014). A anti-historia ten efectos cada vez que un grupo social sente 

que a súa identidade está sendo ameazada por mor dos discursos dominantes. Polo 

tanto, memoria social ou colectiva e historia institucional cohabitan no tempo e na 

sociedade, o que provoca que os feitos e contidos estudados sexan os mesmos, pero 
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dende diferente estatus. Con isto, tratar de construír a historia acudindo unicamente ás 

fontes hexemónicas, supón un proceso educativo que manipula e invisibiliza as distintas 

realidades. Ante este panorama e tomando como precursores teóricos como Benjamin, 

xorde a didáctica crítica, que pretende dar fin á visión historicista do pasado para 

reconciliar historia e memoria, dando lugar nos procesos educativos á “historia con 

memoria” (Vicent et al., 2020). Neste mesmo sentido, Kendall R. Phillip (citado en 

Bejines e Gómez-Ramírez, 2014), formaliza esta intención de recoller as historias de 

todos os públicos sociais para interactuar, deliberar e actuar comunmente, 

denominando esta como memoria pública. A través desta memoria, individuo e 

sociedade constrúen a súa conciencia histórica e toman un pensamento activo co 

pasado que lles permiten lidar co perigo que supón esquecer (Stephen Browne, citado 

en Bejines e Gómez-Ramírez, 2014). 

 Na actualidade, a conceptualización máis aceptada entende a memoria como 

unha serie de estruturas coas que os individuos recordan o que a colectividade lles 

proporciona. O estudo da memoria trata por tanto de romper coa estrita separación 

entre o pasado e o presente, para visibilizar as historias doutros e construír así a 

identidade do presente. Deste xeito, a memoria intervén na construción social, mais a 

relación entre memoria e sociedade non é unilateral, senón bidireccional, pois a 

sociedade e a interacción que se dá entre individuos constrúe, modifica e destrúe á súa 

vez a propia memoria. Esta memoria que está ao servizo do público e que á súa vez 

transforma ao público, configura a denominada memoria pública (Bejines e Gómez-

Ramírez, 2014). Para facer maior fincapé no carácter social da memoria e non tanto no 

individual, Halbwachs (2004) introduce o termo de memoria colectiva que a caracteriza 

do seguinte modo (Osorio e Osorio, 2017): 

O recordo toma importancia como memoria colectiva cando este coincide coas 

memorias do grupo ao que pertence, que permita recoñecerse e reconstruírse 

sobre unha base en común, é dicir que non é suficiente que a memoria estea na 

mente de quen o evoca, senón que se necesita doutros para reconstruíla, o 

esquecemento é precisamente cando se desvinculado do grupo social. Entón a 
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memoria individual nútrese do que se vive cos demais, os sentimentos, a historia 

vivida. (pp. 27-28) 

 En contraposición a esta e referíndose principalmente ao recordo individual dos 

feitos da vida persoal, constrúe tamén o concepto de memoria autobiográfica. Este 

mesmo teórico contempla o termo de memoria histórica para incidir na finalidade da 

memoria para construír a identidade dos grupos sociais que vivencian os mesmos 

acontecementos, definido da mesma forma por Jelin (2002). 

 Con todo, é imprescindible abordar e indagar sobre as forzas que posúen a 

autoridade sobre a memoria, pois estas son as responsables de adquirir perspectivas 

que posibiliten un bo uso da memoria. Os individuos presentan a capacidade de aceptar 

ou rexeitar certas memorias e estas decisións ou consideracións están influenciadas 

polo razoamento e normas do grupo ao que pertencen. En contraposición ao carácter 

cambiante da memoria, existe unha serie de formas hexemónicas que pretenden 

manter estables certas representacións da memoria. Porén van xurdindo outras 

perspectivas, motivadas en parte pola diversificación das fontes históricas. Na 

actualidade, non só se pode acceder ao coñecemento a través de estudos académicos 

de historiadores, senón que hai múltiples formas de acceso como proxectos 

audiovisuais, literatura, prensa ou incluso as redes sociais, entre outras. Para a 

ensinanza das ciencias sociais, débense recoñecer a existencia de memorias diferentes 

á hexemónica, pois é así como é posible a formación do pensamento histórico do 

alumnado que lle permite a análise, explicación, reconstrución e interpretación do 

pasado con autonomía e conciencia histórico-temporal (Santisteban, 2010). 

 Pese ás vantaxes do seu tratamento, a memoria foi e segue sendo rexeitada nas 

aulas españolas polas influencias das políticas do Estado (Osorio e Osorio, 2017). Na súa 

contra, predomina o paradigma positivista no que a historia é ensinada co fin de aportar 

unha visión única e idílica dos acontecementos (González e Santisteban, 2015). Estas 

mesmas propostas transmisionistas están afectando ao correcto desenvolvemento das 

competencias que capacitan ao alumnado dun verdadeiro pensamento histórico, 

caracterizado pola reflexión, interpretación, creación de hipóteses, indagación… Este rol 

pasivo fomentado dende a escola supón a falta de compromiso e responsabilidade por 
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parte dos cidadáns de ocuparse de asuntos sociais, como neste caso, da protección do 

patrimonio local (Osorio e Osorio, 2017). Polo tanto, son necesarias propostas 

innovadoras que fuxan deste modelo hetero-estruturante e que lle propoñan ao 

alumnado problemas do seu contexto que impliquen a súa activa resolución. Así, darase 

un contexto escolar, que permita interrelacionar os mapas patrimoniais e as memorias 

dos distintos individuos, para pór en marcha procesos de recuperación e construción da 

memoria colectiva. 

3. Metodoloxía 

3.1. Tema 

 En canto á metodoloxía do Traballo de Fin de Grao, levarase a cabo unha síntese 

do proceso de investigación seguido, apoiado en Bisquerra (2009). A primeira fase 

inscrita dentro deste manual ten como obxectivo principal seleccionar e delimitar o 

tema a tratar. Tal e como se foi sinalando ao longo do desenvolvemento teórico, este 

estudo ten como tema ou área a investigar a patrimonialización e recuperación da 

memoria pública dos avós e avoas da contorna de Vincios nunha aula de 6º de Educación 

Primaria. Deste xeito, a mestra cumprirá o rol de profesora-investigadora, analizando e 

indagando sobre a idoneidade didáctica do proxecto levado a cabo sobre educación 

patrimonial. Un dos aspectos que terá cabida dentro desta análise é o valor educativo 

que aporta o estudo dende a contorna máis próxima, tomando os principios da 

Educación Baseada no Lugar e localizando o patrimonio inmaterial na cartografía de 

Vincios. En definitiva, tratarase dunha investigación a través da cal se poderá coñecer a 

influencia que ten o coñecemento do patrimonio para a sensibilización con este. É dicir, 

cal é a relación que existe entre coñecemento e sensibilización patrimonial no seo dun 

proxecto de Investigación Baseada nas Artes. Á súa vez, permitirá indagar sobre os 

efectos do seu tratamento nos vínculos que o alumnado establece en relación ao pasado 

da súa familia. 

3.2. Problema 

 A segunda das fases correspóndese coa problematización do tema, é dicir, coa 

identificación do problema obxecto de estudo. Para esta tarefa, tomouse como 
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referencia a Bisquerra (2009) e fóronse formulando diversas preguntas coa finalidade 

de ir sofisticando o problema a través dun proceso de perfeccionamento. Así, orixinouse 

o seguinte problema de estudo: que grao de idoneidade didáctica (obxectivo da 

investigación:  describir características ou atributos) presenta un proxecto de 

recuperación do patrimonio inmaterial (indicadores a observar) seguindo o enfoque da 

Educación Baseada no Lugar e a metodoloxía da Investigación Baseada nas Artes nun 

aula de 6º de Educación Primaria (suxeitos da investigación)? 

3.3. Obxectivos 

 A continuación, ten lugar a creación dos obxectivos da investigación, que 

dependen no seu carácter do problema a estudar. Polo tanto o obxectivo de 

investigación principal correspóndese co carácter descritivo de corte cualitativo, 

inscribíndose así dentro das investigacións descritivas. Con tal presentación, o obxectivo 

é: 

- Identificar e describir as características e efectos dunha proposta innovadora 

sobre educación patrimonial e dun proxecto de recuperación da memoria. 

 Porén, foi engadido un obxectivo secundario con certo enfoque aplicado coa 

finalidade de enriquecer a investigación para dar solución a un problema práctico. 

Defínese así o seguinte obxectivo: 

- Describir os métodos e procesos idóneos didacticamente para a introdución de 

propostas favorables no tratamento da sensibilización cara o patrimonio 

inmaterial. 

3.4. Hipótese 

 A hipótese inicial é que a proposta innovadora deseñada a partir da Investigación 

Baseada nas Artes provoca no alumnado de 6º de Educación Primaria un cambio positivo 

na resignificación do valor patrimonial e da memoria dos seus devanceiros/as, 

facilitando así a construción do sentimento de identidade. 

 A aposta por esta hipótese parte da revisión bibliográfica previa, que apunta cara 

a posibilidade de establecer unha comunidade patrimonial dende unha perspectiva 
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interxeracional a partir de accións educativas. Para que exista este potencial educativo, 

débese favorecer a resignificación e transmisión dos bens e orientar ao alumnado ao 

(re)descubrimento do patrimonio local compartido para que poida exercer así o seu 

dereito a patrimonializar aqueles bens que el determine, ou no seu oposto, a 

despatrimonializar outros. Dende esta concepción e ao ser libres de apropiarse 

simbolicamente, favorecerase a construción dunha identidade comprometida co 

patrimonio da súa comunidade (Marqués, Castro e López-Facal, 2020).  

Promover unha conexión coa contorna facilita ao alumnado sentirse activo e 

creativo na comunidade, establecendo vínculos cunha paisaxe entendida como 

patrimonio na súa totalidade ou mediante os elementos que o articulan: 

facilitarase así a construción de conciencia cidadá ou identidades sociais. 

(Marqués et al., 2020, p. 26) 

 Xa que a proposta parte desta base conceptual, considérase que a hipótese pode 

ser corroborada. Porén, é necesario levar a cabo a investigación educativa que seguirá 

os procedementos recollidos na seguinte metodoloxía. 

3.5. Variables 

 As variables implícitas nesta hipótese correspóndense co construto de 

sensibilización patrimonial e co grao de idoneidade didáctica principalmente, sendo a 

primeira unha variable continua, que pode tomar calquera valor intermedio dentro dun 

continuo. En canto á sensibilización patrimonial, a súa definición operativa que permite 

a súa observación trátase do test deseñado para tal fin, no que se sistematizan as 

análises dos outros instrumentos de recollida. Para poder validar a súa operativización, 

tivéronse en consideración os criterios recollidos en Bisquerra (2009). Así mesmo, 

existen outras variables discretas como o lugar de residencia dos suxeitos, o número de 

avós e avoas que residen ou residiron en Vincios e o sexo dos individuos.  

 A variable independente defínese en Bisquerra (2009) como a variable ou factor 

que se pode manipular para descubrir a súa relación coa variable dependente. Polo 

tanto, neste caso práctico a independente correspóndese coa idoneidade didáctica e a 
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dependente coa sensibilización patrimonial que vai adquirindo o alumnado. Esta última 

irá cambiando segundo a variable independente que actúa como estímulo. 

3.6. Método 

 Unha vez completadas as anteriores fases, ten lugar a selección do método de 

investigación. En primeiro lugar determinouse o método, que depende na súa totalidade 

do obxectivo ou problema de investigación. Esta investigación enmárcase dentro da 

metodoloxía cualitativa, pois construirase o coñecemento sobre a realidade educativa 

dende dentro, é dicir, dende o propio escenario e interaccionando cos suxeitos 

sometidos a estudo na súa vida cotiá e no seu entorno natural. Así mesmo, o seu 

obxectivo non é o de xeneralizar a realidade a través da creación de teorías, senón que 

pretende comprender e particularizar cada unha das realidades e fenómenos dende o 

significado propio que lle dá cada unha das persoas que conforman a comunidade 

educativa. En palabras de Bisquerra (2009), este estudo partirá da acción de 

“somerxerse no mundo subxectivo das persoas e facelo emerxer” (p. 278) producindo 

que os investigadores se convertan en “verdadeiros artistas recreando o mundo dende 

o seu mundo” (Bisquerra, 2009, p. 278).  

 Dende esta natureza emerxente, estará baseada nos métodos descritivos, posto 

que o obxectivo principal é describir e especificar os procesos educativos que se leven 

acabo nunhas condicións e contexto determinado (Bisquerra, 2009). En definitiva, esta 

investigación non estará limitada unicamente á recollida de datos, senón que aportará 

unha explicación dos fenómenos educativos dende unha perspectiva holística. Para 

aportar un sentido profundo da descrición, optouse por un enfoque cualitativo e 

etnográfico que pretende, ademais, suxerir certas claves para a mellora dos procesos de 

aprendizaxe das Ciencias Sociais, polo que presenta tamén aproximacións aos métodos 

orientados a solucionar problemas prácticos. É dicir, a través da análise descritiva sobre 

a idoneidade didáctica e coa finalidade de aumentar o seu valor dentro do panorama 

actual de investigación, pretende servir de guía para a acción docente. 

 Polo tanto e como xa se mencionou ao longo deste escrito, trátase dunha 

investigación cualitativa, cunha metodoloxía humanístico-interpretativa, que se 
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concreta en métodos etnográficos, tratando de comprender e recoller conclusións a 

través dun paradigma interpretativo e dun coñecemento profundo e indutivo. Estes 

caracterízanse principalmente polo seu corte naturalista, xa que as condicións nas que 

se dá a investigación non teñen un control tan rigoroso en comparación con outros 

métodos. O seu corte etnográfico provoca que esta investigación teña como obxectivo 

describir os procesos de patrimonialización dados nun aula para indagar sobre o propio 

rol docente e as metodoloxías didácticas levadas a cabo. Aproxímase á microetnografía 

xa que se toma como unidade social unha aula concreta. 

3.7. Procedemento 

 A continuación, presentarase o deseño de investigación empregado a través do 

cal se define a maneira práctica para investigar e alcanzar os obxectivos formulados 

baseándose no método científico. A propia natureza da investigación cualitativa implica 

que non se poida desenvolver o deseño da investigación de forma pechada nun inicio, 

pois este debe ir emerxendo, adaptándose e flexibilizándose segundo as condicións que 

vaian xurdindo, tendo presente na súa concreción os obxectivos da investigación.  

 Porén, é imprescindible facer unha aproximación para que unha vez somerxida 

a investigadora no escenario, teña unha guía para saber que debe observar, recoller e 

interpretar. No mes de febreiro a investigadora somerxeuse no escenario e comezou a 

interactuar cos individuos obxecto de estudo. Durante este período observouse un 

contexto no que se identificou un currículo hexemónico das ciencias sociais onde estas 

eran minusvaloradas con respecto ás ciencias naturais. A súa ensinanza estaba 

caracterizada por un enfoque historicista do pasado, unha carencia do uso de fontes 

históricas e, polo tanto, por un escaso desenvolvemento do pensamento histórico 

(Osorio e Osorio, 2017). Ademais, non se lle daba relevancia á educación patrimonial, e 

de ser o caso era dende un paradigma monumentalista e centrado no obxecto, polo que 

tampouco se desenvolvía a sensibilidade patrimonial. 

 Nunha primeira fase recolleuse información sobre a sensibilidade patrimonial do 

alumnado, sistematizando esta recollida no pretest antes de levar a cabo a intervención 

(consultar Anexo 1). Este instrumento foi completado por 24 alumnas e alumnos o 8 de 
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xuño do 2021. A seguinte das fases correspóndese coa aplicación da unidade didáctica 

no contexto, é dicir, coa intervención no contexto escolar. Durante este proceso foron 

empregadas diversas técnicas ou estratexias de recollida de datos, como a observación 

participante ou a recompilación das creacións visuais por parte do alumnado. Así 

mesmo, cobrarán especial relevancia as notas de campo, que se irán complementando 

ás gravacións coas interpretacións e sensacións da persoa que realiza o estudo.  É dicir, 

a propia investigadora será a principal fonte de recollida de datos, introducíndose na 

realidade do escenario para levar a cabo unha ideografía profunda sobre os procesos de 

patrimonialización en Educación Primaria. A última das fases tivo lugar o 21 de xuño e 

nesta tivo lugar a realización do postest do alumnado coa finalidade de analizar a 

evolución e efectos da intervención dun xeito máis sistemático como base da análise 

dos resultados (consultar Anexo 2). Este postest foi completado por un total de 23 

alumnos e alumnas, é dicir, un menos que no caso do pretest dado que por diversos 

motivos, un alumno non participou na intervención educativa. Polo tanto, os datos 

recollidos no pretest deste suxeito, serán descartados. 

 Seguindo o proceso explicado anteriormente, levarase a cabo a recolección de 

datos en si no escenario e cos suxeitos de estudo. A partir da información obtida, 

realizarase unha análise desta seguindo o enfoque ideográfico para a súa interpretación 

e a elaboración das conclusións. Como última fase dentro do desenvolvemento do 

Traballo de Fin de Grao, redactarase o informe final, que ten como resultado o presente 

escrito. 

3.8. Mostra 

 A segunda fase para o proceso do deseño do estudo é a selección da mostra dos 

suxeitos cos que se xerará o coñecemento dende un enfoque ideográfico. Para a 

selección da mostra dentro da poboación total, empregouse un tipo de mostraxe non 

probabilístico, a mostraxe casual, que se basea na facilidade do acceso aos individuos 

que a forman (Bisquerra, 2009). Por tanto, este proceso resultou nunha mostra formada 

por un total de 23 individuos, 6 nenos e 17 nenas, de entre 11 e 13 anos de idade. Todos 

eles cursan o 6º curso de Educación Primaria e pertencen ao mesmo grupo de alumnos 

e alumnas, polo que a mestra que imparte a formación nas Ciencias Sociais é a mesma. 
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O centro educativo ao que pertence a mostra da poboación é o CEIP Serra-Vincios, 

correspondéndose espacialmente coa situación do patrimonio a tratar. Son individuos 

diversos en canto á capacidade cognitiva e diversos tamén no referente ás actitudes 

sociais. Por outra banda, presentan distintos niveis de sensibilización cara o patrimonio, 

a memoria e cara as artes e un 48% reside en Vincios (consultar Figura 1). 

 

Figura 1. Distribución da mostra segundo o lugar de residencia (Elaboración propia a 

partir dos datos do pret-test). 

 Máis da metade dos nenos e nenas teñen algún avó ou avoa que reside ou residiu 

en Vincios e 8 dos participantes non teñen nexos familiares con esta parroquia 

(consultar Figura 2). A media global da idade dos avós e avoas aproxímase aos 70 anos, 

polo que o patrimonio e a memoria a tratar, correspóndense temporalmente con estas 

futuras fontes directas e testemuñas. Esta mostra correspóndese co escenario da 

etnografía e caracterízase por ser aberto, accesible e coñecido pola investigadora. En 

canto se realice o ingreso ao escenario, exporanse clara e directamente os obxectivos 

da investigación así como o seu alcance, facendo deste un proceso transparente no que 

a mostra é partícipe. 
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Figura 2. Táboa de frecuencias que representa o número avós e avoas que residen ou 

residiron en Vincios por alumno/a. 

3.9. Instrumentos 

 En canto á última fase do deseño, planificouse a recollida de datos e 

seleccionáronse as técnicas para a obtención de información. Seguindo a Del Rincón et 

al. (citado en Bisquerra, 2009), empregarase un instrumento de recollida que é o test. 

Este está constituído por un pretest (consultar Anexo 1), que se levará a cabo como 

avaliación diagnóstica para determinar os coñecementos e actitudes previas; e un 

postest (consultar Anexo 2), que se cubrirá unha vez finalizada a intervención educativa 

para poder medir os resultados dun xeito máis específico que sirva de apoio ás outras 

técnicas de obtención de información. 

 Este instrumento foi validado por tres expertas en educación patrimonial e as 

súas aportacións lograron sofisticar este test. Grazas a este proceso modificáronse 

certas cuestións en relación á estrutura, forma e contido dalgunhas preguntas. Nun 

primeiro momento solicitábase o nome do participante, coa finalidade de poder 

individualizar as respostas. Pese a que o tratamento da información ía a ser anónimo, 

unha das expertas considerou a opción de pedir o número de clase e así dar maior 

sensación de anonimato para responder ás cuestións con máis sinceridade. Tamén se 

realizaron varias modificacións na redacción dalgunhas preguntas para facilitar a súa 
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comprensión. Nun primeiro momento, a pregunta sobre os anos de escolarización dos 

avós e avoas do alumnado era global para todos eles, é dicir, pedíase un período de 

tempo medio de todos os familiares. Tras a validación, decidiuse especificar en cada 

caso para que os datos foran máis precisos e poder así realizar unha comparativa dende 

unha perspectiva de xénero, por exemplo. En canto ao apartado sobre o tempo de lecer, 

tamén se engadiron as preguntas canto tempo cres que dispoñían durante o día para 

xogar? e coñeces algún xogo da infancia das túas avoas e avós? Especificamente e en 

relación ao postest, engadiuse o último dos apartados denominado avaliación da 

proposta, para considerar as valoracións persoais do alumnado sobre a intervención 

educativa. 

 A seguinte das categorías fai alusión ás estratexias, que son básicas para as 

investigacións cualitativas e que suporá unha relevante fonte de información. A 

estratexia empregada será a observación participante, que supón a recollida das 

intervencións coas propias palabras dos suxeitos. Porén, non só consiste na observación, 

senón que esixe unha participación por parte da investigadora, que terá a labor de ir 

indagando sobre as aportacións que se vaian producindo, para poder comprendelas e 

interpretalas. Para esta última estratexia, empregaranse diversos medios audiovisuais, 

como a gravación de son ou a toma de fotografías, para facilitar a recollida de datos a 

través dun rexistro tecnolóxico en vivo (Bisquerra, 2009). 

3.10. Proposta de intervención educativa  

3.10.1. Metodoloxía didáctica 

 Por outro lado, os obxectivos da proposta didáctica responden a tres vertentes 

diferenciadas e están baseados no desenvolvemento do Programa Pintia de Pablo de 

Castro (2017). Este autor vertebra os obxectivos en tres bloques. O primeiro deles fai 

referencia á educación patrimonial e dentro deste o obxectivo será xerar procesos de 

patrimonialización en relación á memoria que teñan como resultado o coidado e 

transmisión, localizar espacialmente o patrimonio na cartografía de Vincios e aumentar 

a sensibilidade patrimonial. En canto á educación artística preténdese abordar o 

obxectivo de expresar os vínculos patrimoniais a través de creacións artístico-visuais que 
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conformen un museo para a conservación do mapa de identidades patrimoniais. Por 

último, existe unha serie de obxectivos de índole socializadora: desenvolver 

competencias de traballo en equipo e cohesionar ao grupo-clase a través da creación de 

valores patrimoniais comunitarios. 

 Para levar a cabo un bo uso da memoria, débese optar polo recordo fronte ao 

esquecemento, pola autoridade fronte á resistencia, pola responsabilidade fronte á 

absolución e pola exemplaridade fronte á literalidade. Esta última é clave para realizar 

un uso da memoria que leve á evolución a través da aprendizaxe. A literalidade supón o 

estancamento nos feitos pasados traumáticos, estendendo as consecuencias destes e 

estando o presente condenado ao pasado. Polo contrario, a exemplaridade busca 

realizar un modelo levando a cabo comparacións e xeneralizacións con outros sucesos, 

para relativizar a dor. Porén, non se trata de negar a singularidade deste, como algunhas 

visións o critican (Todorov, citado en Bejines e Gómez-Ramírez, 2014). Neste intento de 

facer un bo uso da memoria, seguiuse o que Mate teorizou sobre a triple vertente da 

memoria para a configuración da metodoloxía didáctica (Vicente et al., 2020). As 

aportacións didácticas deste autor inícianse co deber de dar a coñecer a necesidade de 

recuperar a memoria de certos grupos sociais dentro dos propios procesos educativos. 

Esta é a denominada vertente cognitiva, que dará lugar á hermenéutica que incita á 

interpretación dos feitos criticamente para nun último estadio, cuestionar o 

coñecemento para transmitir así o deber da memoria, é dicir, o deber de recordar 

(vertente ético-política). 

 Nesta bases susténtase a metodoloxía didáctica da proposta. A clave 

metodolóxica caracterízase por introducir os contidos históricos de forma que o 

alumnado xogue a construír a cotiandade pasada a través do contacto directo coas 

fontes, co seu modo de ver a vida e coa súa forma de ser (Miranda, 2017). Seguindo con 

este discurso lóxico, Pagès (citado en Osorio e Osorio, 2017) aporta unha orientación 

didáctica coa finalidade de facerlle ver ao alumnado unha historia o máis viva posible. 

Así, presenta as fontes orais como un recurso a través do cal se acada a información 

dende os propios protagonistas que conservan a memoria, que son os avós e as avoas 

de Vincios (consultar Anexo 3). Outras fontes que son útiles para a construción da 
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historia colectiva son as fotografías, os obxectos ou escritos da época. Seguirase tamén 

a tendencia de educar a través da arte, é dicir, experimentar a figura da arteducadora 

que trata de espertar a curiosidade infantil para que muden as súas ideas previas e se 

aproximen a unha realidade viva e aberta dende o respecto e o rigor histórico (Penas, 

2020). 

 Nesta proposta didáctica empregarase a aprendizaxe baseada en proxectos, 

tratando de realizar unha inmersión do alumnado no contexto sobre o que está 

investigando, para favorecer a apropiación simbólica. Deste xeito, as nenas e nenos 

actuarán como investigadores ou conservadores dun museo, introducindo metodoloxías 

artísticas. Polo tanto, esta experiencia nutriuse tamén da investigación baseada nas 

artes visuais, pois foron empregadas imaxes e representáronse os vínculos patrimoniais 

a través de creacións artísticas con evidencia calidade estética (de Castro e Sánchez-

Macías, 2019) (de Castro, 2019). 

 Por outra banda, apostouse pola Educación Baseada no Lugar, pois así 

fortalécense os vínculos patrimoniais dende a súa dimensión inmaterial. Este enfoque 

implica partir do contexto social dos e das estudantes, aínda que non basta unicamente 

con isto. Ademais, a aprendizaxe debe xurdir de características específicas dese lugar, 

como a súa cultura, historia ou a socioloxía desa comunidade, entre outras. Outro 

aspecto importante é que este paradigma debe estar apoiado en dinámicas 

experienciais que aposten pola inmersión histórica e que conecten ao individuo co lugar 

e ao mesmo tempo coa súa comunidade. Debe velar por estas conexións e vínculos 

multixeracionais e multiculturais e protexer os bens materiais e inmateriais. En 

definitiva, estas metodoloxías deliberativas adáptanse na súa totalidade coa esencia 

desta proposta educativa.  

3.10.2. Actividades  

 A primeira das sesións levouse a cabo o 9 de xuño e tiña como pretensión 

principal facer unha introdución do proxecto ante os individuos da mostra. Neste 

momento explicóuselle o tema a tratar, a metodoloxía da investigación e aceptaron 

tamén a súa voluntaria participación como mostra para a realización do presente 
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Traballo de Fin de Grao. A continuación levouse a cabo a primeira das actividades, que 

consistiu na realización dun museo persoal e seguiuse case na súa totalidade a secuencia 

da actividade proposta por Ana Salado (2017). Primeiramente levouse a cabo un debate 

guiado polas seguintes preguntas: que é un museo?, para que serven os museos?, que se 

garda nun museo? e son necesarios os museos? Así, foise construíndo o coñecemento 

básico para comprender a función do museo como institución para a protección do 

patrimonio. A partir de aquí introduciuse a actividade de construír un museo común 

para a protección do patrimonio persoal e tamén os criterios para a selección dos 

obxectos que formarán parte desta exposición. Os obxectos debían ser imprescindibles 

na vida do suxeito, non tiñan por que ter unha utilidade, debían espertar emocións e 

sentimentos na persoa, evocar recordos, definir a personalidade do individuo, formar 

parte do seu mundo íntimo, debían ser obxectos insubstituíbles e querer protexelos 

coma se dun tesouro se tratase (Espacio Visual Europa, 2014). Para facilitar a selección 

dos obxectos, empregouse a seguinte pregunta guía: que obxecto salvarías se a vosa 

casa se incendiara? 

 Na seguinte sesión tivo lugar a presentación de cada obxecto e foi aquí cando se 

introduciu o termo patrimonio. Para iso, o alumnado debía ir explicando a razón pola 

que seleccionaran ese obxecto, é dicir, expresando o vínculo que o unía a ese obxecto. 

Para que o visualizaran, empregouse lá para unirse ao obxecto e este lazo era o que 

simbolizaba o patrimonio. Ademais, foron construíndo un enlazado de fíos segundo ían 

expondo o seu patrimonio, o que resultou na representación do seu mapa identitario. 

Simultaneamente, foise reflexionando sobre a necesidade existente de protexer ese 

obxecto e sobre que o realmente importante era a dimensión inmaterial que os unía ao 

material. A confección desta actividade reside nesta máxima educativa: “é máis fácil 

espertar a curiosidade infantil e adolescente cara o patrimonio a través das emocións, 

que empregando discursos obre a relevancia do mesmo” (Marqués et al., 2020, p. 26). 

A partir de aquí foise sensibilizando ao alumnado sobre a problemática social de que o 

patrimonio dos avós e avoas de Vincios, a súa memoria histórica, estaba caendo no 

esquecemento.  
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 Neste punto comezou o proxecto de recuperación da memoria histórica que se 

desenvolveu dende o 14 ata o 18 de xuño. O alumnado iniciou un proceso de 

compromiso no que levou a cabo unha tarefa de investigación. Agrupáronse libremente 

segundo as súas afinidades e cada grupo escolleu unha temática: lendas, canteiros e 

leiteiras, muíños e fontes, xogos, os bares e o amor e os salóns de baile. Consultaron 

fontes orais, fotografías, escritos e gravacións ata construír o seu propio coñecemento 

e desenvolver o pensamento histórico. Coa finalidade de facilitar esta labor, 

proporcionóuselle un relato dun avó de Vincios sobre a súa infancia e a perspectiva dos 

diversos temas (consultar Anexo 3). Finalmente, realizaron unha obra visual expresando 

o seu vínculo co patrimonio e a memoria que foron desvelando. Esas obras conformaron 

un museo patrimonial que expresa os vínculos de nenas e nenos coa memoria dos avós 

e avoas de Vincios. As representacións visuais estaban localizadas na cartografía da 

parroquia e a pretensión inicial era expolas na rúa como proxecto para a transmisión 

das aprendizaxes da escola a toda a comunidade. Pese a isto, non foi posible por falta 

de recursos materias e falta de tempo lectivo.  

4. Resultados 

A continuación, preséntase a exposición cualitativa dos datos recollidos a partir das 

técnicas mencionadas na metodoloxía. Porén, tamén se realizará unha breve análise 

cuantitativa do test (consultar Anexo 4), pois configura o instrumento principal que será 

apoiado por outras estratexias. Por este motivo, empregaranse tamén métodos 

estatísticos a través da información cuantificada. Comezando con este último, 

elaboraranse as táboas de frecuencias, o cálculo das porcentaxes xunto coas súas 

representacións gráficas, así como outros cálculos estatísticos pertinentes como a media 

ou a moda. Para facilitar estes métodos estatísticos e a recompilación dos datos, 

empregarase o programa informático de Excel. En canto ao análise cualitativo, que será 

o principal, este recaerá sobre algunhas preguntas do test, sobre as notas de campo da 

investigadora coas intervencións dos participantes e sobre a presentación final do 

proxecto artístico. Deste xeito, tratarase de extraer o significado relevante dos datos 

tomados, para dar resposta ao problema de estudo. A diferencia do cuantitativo, que se 

realiza ao final da experiencia, o cualitativo vaise concretando a través do 
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desenvolvemento de todo o proxecto, dun xeito aberto, recollendo as conclusións e 

interpretacións extraídas do acontecemento. Porén, neste apartado unicamente se 

exporán os datos obtidos a través do test e será na discusión onde se compararán coa 

información obtida a través da análise da obra e da observación participante. 

 Esta análise seguirá a estrutura do test e guiarase polas preguntas que o 

conforman. A primeira das cuestións obxecto de estudo é a que fai referencia ás 

profesións dos avós e avoas. Doce participantes mantiveron o mesmo coñecemento 

trala intervención. Ademais, once dos participantes non sabían ningunha profesión no 

pretest, e so nun caso seguiu sen saber no postest. Os dez casos restantes aumentaron 

o seu coñecemento e dentro destes chaman a atención dous casos. O participante 23 

no pretest so indica a profesión dos avós paternos e no postest indica tamén a dos 

maternos, ademais a avoa materna era costureira e o avó materno era canteiro, 

profesións que estiveron investigando durante o proxecto. Parecido ocorre co 3, que no 

pretest so indica a profesión do seu avó materno, que traballaba nunha empresa 

automobilística. É un caso moi relevante xa que no postest di que a avoa materna era 

leiteira e o avó materno canteiro. Polo tanto, antes da intervención refírese á profesión 

máis recente do seu avó e non indica a da avoa porque dende que el é pequeno, ela so 

traballaba na casa. A partir do proxecto valorou a profesión da xuventude dos seus avós, 

xa que el mesmo expresou saber dende antes que foran leiteira e canteiro pero non as 

recoñecía como profesións. En relación á idade á que comezaron a traballar, obsérvase 

unha gran porcentaxe do alumnado que indica que non sabe no pretest, 

especificamente un 50%. Fronte a este dato, no postest esta porcentaxe descendeu ata 

o 27%. A moda da idade global no pretest é de 15 a 20 anos e máis de 20 e no postest a 

moda é entre 10 e 15 anos. En canto á media, a percepción no pretest é que os avós e 

avoas comezaron sobre os 19 anos fronte aos 13 que indican no postest, redondeando 

as cifras por aproximación. 

 A seguinte das preguntas ten como obxectivo recoñecer as representacións 

sociais do alumnado sobre os avós e avoas. Con tal fin, seguiuse a proposta da libre 

asociación de palabras. Esta consiste en proporcionar un termo que serve de estímulo, 

neste caso avós e avoas, e pedirlle aos participantes que escriban as cinco primeiras 
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palabras nas que pensan espontaneamente ao escoitar ou ler este termo. Para realizar 

a análise cualitativa desta estratexia seguiuse a Conde e Armas (2019), que teñen en 

conta a frecuencia de aparición das palabras asociadas, a orde de aparición e a 

relevancia asignada. Tras o cálculo manual das palabras, configurouse un esquema 

formado por un núcleo e os tres niveis da periferia. As palabras que aparecen no núcleo 

son as que aparecen cunha frecuencia de tres ou superior e tamén as que coinciden en 

dous ou máis niveis de análise. Con estes criterios, o esquema de representacións 

resultante é o seguinte (Consultar Figura 3 e 4): 

 

Figura 3. Representacións sociais sobre avós e avoas a partir da asociación libre de 

palabras no pretest. Elaboración propia a partir de Conde e Armas (2019). 

 

Figura 4. Representacións sociais sobre avós e avoas a partir da asociación libre de 

palabras no postest. Elaboración propia a partir de Conde e Armas (2019). 
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 Seguindo coa etapa de escolarización, o alumnado ten a idea inicial de que a 

moda ou tendencia era que os nenos e as nenas acudiran á escola durante máis de 6 

anos. A media a través da táboa de frecuencia resulta en 5 anos aproximadamente. A 

partir da intervención, a moda é dende 3 a 6 anos, e a media é de 4 anos. O 60% do 

alumnado contesta “non sei” no pretest, no caso do postest, contesta “non sei” o 27%. 

Dezaseis nenos e nenas responden que non saben a que escola ían os seus avós e avoas 

no pretest, é dicir, un 70% dos participantes. No postest, son 13 os participantes que 

non saben, é dicir un 57% do total.  

 Tanto no pretest, como no postest, todos e todas contestan que os avós e avoas 

xogaban durante a súa infancia. As diferenzas poden atoparse nas seguintes preguntas 

sobre o tempo de lecer. En canto ao tempo, no pretest o 50% dos participantes 

consideraban que podían xogar durante moito tempo, máis de 5 horas ao día. O 50% 

restante considera que podían xogar pouco, menos de 2 horas ao día. No postest, hai 

unha clara tendencia a considerar que podían xogar menos tempo do que consideraran 

no pretest. Despois da intervención, só o 13% indica que podían xogar máis de 5 horas. 

A porcentaxe restante indica que menos de 3 horas e dentro destes, o 70% cre que 

menos de 2 horas ao día. No referente á pregunta de sinalar algún xogo que coñezan, 

todas e todos sinalan os mesmos xogos no pretest e no postest.  

 No referente ás lendas, o 78% indica que os avós e avoas contaban lendas 

durante a súa infancia no pretest. No postest, o 100% indica que si que o facían. 

Ademais, no pretest so o 17% indica algunha lenda, fronte ao 78% no postest. O 50% 

dos que indicaron algunha lenda, sinalaron a do Brión.  

 En relación ao apartado sobre a causalidade, que ten como fin indagar sobre o 

pensamento histórico, recolléronse os seguintes datos. Dezanove dos participantes 

indican no pretest que os avós e avoas comezaron a traballar sendo nenos porque vivían 

nunha época de pobreza e tiñan que axudar economicamente ás familias, un porque 

preferían ter cartos para comprar o que querían e tres cren que non traballaban sendo 

nenos porque estaba prohibido. No postest, os vinte e tres indican que o facían por 

axudar económicamente ás familias. En canto aos anos de escolarización, trece din que 

a causa de que os avós e avoas foran durante poucos anos á escola é que tiñan que 
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traballar, entón non tiñan tempo. Nove sinalan que había poucas escolas, entón só 

podían ir durante un período de tempo corto e un participante di que non crían que 

aprender era importante. Tras a intervención, son vinte e un os que din que a causa era 

o traballo e dous que non había suficientes escolas. En canto á función dos bares, 

dezaseis argumentan que servían para descansar do traballo e reunirse, é dicir, tiña un 

fin social. Seis dos participantes expresan que non saben e un deles di que íase aos bares 

a beber e a xogar ás cartas. Despois da intervención, as funcións son máis variadas, aínda 

que segue sendo maioritaria a función social. Neste caso, ninguén indica que non sabe. 

Algún dos argumentos destacables son: para emborracharse e discutir, para ligar e para 

os homes no tempo de lecer. 

 En canto á valoración que fai o alumnado sobre o patrimonio, cabe destacar que 

houbo sete casos que no pretest expresaban que o patrimonio non era importante e no 

postest indicaron que si. O resto dos participantes, indicaron que si era importante tanto 

no pretest como no postest. Porén, as xustificacións que daban eran diversas e algunhas 

tiñan maior nivel de desenvolvemento que outras. O nivel de argumentación ten claras 

melloras no postest con respecto as dadas no pretest. Cabe destacar as seguintes 

argumentacións que se deron despois da intervención: é importante, porque se non se 

coidan, desaparecen; porque así sabemos a historia de Vincios, temos recordos e 

podemos contarllos aos nosos fillos; si, porque os nosos avós son moi importantes, e ás 

veces non lles facemos moito caso; si, para coñecer o pasado, para obter coñecemento 

e non esquecer as épocas pasadas; si, porque é parte da nosa cultura; si, é importante 

para que non se perda e para os museos; si, é importante coñecer a nosa cultura, a nosa 

historia e saber onde vives. A percepción que teñen eles e elas mesmas sobre o seu 

compromiso co patrimonio mellora significativamente tras a intervención.  

 No pretest, os bens patrimoniais mellor valorados son as festas e romarías, o 

centro cultural, os petróglifos, os muíños e os castros; seguidos das lendas, igrexas e 

xogos. Os menos valorados foron os bares; a escola; o traballo das leiteiras, canteiros e 

costureiras e as mámoas. No postest obsérvanse numerosos cambios. Os elementos 

máis valorados pasan a ser os bares; os xogos; as lendas; o traballo das leiteiras, 

canteiros e costureiras e as festas e romarías. Seguidos da escola unitaria e Doña Lola e 
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os muíños. Os menos valorados pasan a ser o centro cultural, as igrexas, os petróglifos, 

os castros e as mámoas. Cabe salientar, que un dos participantes engade que un ben 

patrimonial que daría a coñecer é onde vivían os avós e avoas. Por último e en relación 

a pregunta sobre cal é o lugar máis importante de Vincios para un mesmo ou mesma, 

non hai grandes variacións despois da intervención educativa. As respostas e as 

relacións que demostraban estas co lugar, son profundas e caracterízanse por producir 

benestar ao pasar tempo nese lugar. A metade das respostas fai referencia á casa dos 

seus avós ou dalgún familiar. Outras ao Centro Cultural, ao colexio ou a outras zonas 

recreativas como o Monte Galiñeiro. Cabe destacar que cinco dos participantes 

indicaron no pretest que non eran de Vincios e que pola tanto non coñecían ningún 

lugar. No postest, eles e elas mesmas sinalaron lugares que se trataron durante a 

proposta como a escola unitaria, que é un lugar moi interesante que non substituiría por 

nada ou a casa onde estaba o bar de Pepe, porque alí se reunía moita xente e me 

transmite alegría, aínda que tamén pena e rabia polo asasinato e as pelexas. 

 Por último, as preguntas referentes á valoración do alumnado da proposta 

educativa, evidencian un proceso de aprendizaxe satisfactorio. Seguindo as valoracións 

do alumnado, os obxectivos foron acadados e máis da metade indica que foron 

conseguidos con profundidade. A avaliación das actividades tamén é moi positiva, aínda 

que a menos valorada é a actividade sobre a reflexión acerca do uso dos museos. Nas 

tres actividades restantes, máis do 90% do alumnado indica que foron útiles, 

aprenderon e lles produciron interese.  

5. Discusión 

A continuación, presentarase unha valoración dos resultados anteriormente indicados 

a través da comparación con outras estratexias de recollida de información. Deste xeito, 

completarase e contrastarase a información obtida a través do test coa análise das 

representacións visuais e da observación participante, para unha mellor interpretación 

da realidade educativa e da sensibilización patrimonial que adquiriron os participantes.  

 Tal e como se recolle no punto dos resultados, atopouse unha mellora do 

coñecemento sobre as profesións, o que indica que a comunicación interxeracional 
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mellorou nestas familias durante o período de tempo no que se levou a cabo a 

intervención. Por outro lado, son numerosos os casos que no pretest indican 

unicamente a última profesión, a que os nenos e nenas puideron evidenciar, tal e como 

se recolleu na observación participante; e que, ao finalizar a proposta, teñen en conta 

as profesións da xuventude e da infancia. A gran diferencia na percepción sobre a idade 

media á que comezaron a traballar (19 anos no pretest e 13 no postest), demostra que 

o pensamento histórico do alumnado mellorou ao achegarse máis á realidade da época. 

Esta conclusión é apoiada tamén a partir dos datos obtidos sobre a percepción do 

período de tempo de escolarización e o tempo de lecer e xogo. O valor educativo reside 

en que nunca se aportou ningún dato concreto ao respecto, senón que foi o propio 

alumnado, o que, a través do acercamento ás testemuñas, foi construíndo e mudando 

o seu coñecemento.  

 Do mesmo modo, a mellora do pensamento histórico pódese probar a través da 

análise sobre a causalidade. Nesta, púidose revelar unha maior empatía histórica, ao ser 

quen de producir esquemas de pensamento que os levara a un maior acercamento á 

realidade. Alén disto, móstrase tamén unha maior imaxinación histórica, sendo quen de 

aportar novas causas, afastándose así do pensamento máis pechado que se observou 

no pretest. Proba disto é que a gran maioría só vía os bares como lugares de reunión e 

trala intervención, engadíronlle contidos anecdóticos como as pelexas, o asasinato ou o 

consumo de alcohol. Unha resposta destacable a esta mesma cuestión é a dunha 

participante que indica que era un lugar para o tempo de lecer dos homes. So foi 

sinalado esta vez, o que indica unha escasa profundización nesta temática. De cara a 

futuras melloras, cabe ter en conta esta debido á pertinencia deste aspecto dende unha 

perspectiva de xénero.  

 Tamén dende esta perspectiva de xénero, mostrouse certa variación con 

respecto á percepción do alumnado. Na pregunta que fai referencia á idade de inicio do 

traballo, hai cinco respostas que foron “nunca traballou”. A curiosidade reside en que 

as cinco foron sobre algunha das avoas. Foron os participantes número 11, 14 e 19 os 

que responderon así no pretest, pero isto non se repetiu no postest, como sería de 

esperar. O número 14 e 19 non coñecen a profesión das súas avoas no pretest e o 11 
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indica xa na pregunta sobre as profesións que a súa avoa nunca traballara. Tras a 

intervención, indicaron que a profesión das súas avoas eran amas de casa ou limpadoras. 

Co apoio da observación participante, desvelouse que estes tres nenos e nenas seguen 

observando na actualidade esta labor das súas avoas, pero no pretest non consideraban 

que fora unha profesión, por iso non a sinalaron. Porén, no postest si a recoñeceron e 

non foi froito dunha intervención implícita por parte da mestra, senón que foron eles 

mesmos, unha vez máis, os que o valoraron autonomamente. Aínda así, non se pode 

adxudicar este efecto á intervención didáctica, xa que se descoñecen as razóns e as 

variables poden ser múltiples. 

 Por outro lado, as representacións sociais do alumnado sobre os avós e avoas, 

non teñen grandes variacións. Xa no pretest, obsérvanse que son relación positivas na 

gran maioría e que as avoas e avós son figuras admiradas polos nenos e nenas. No 

pretest, tenden a realizar unha descrición polo que aparecen unha gran cantidade de 

adxectivos na asociación libre de palabras. No postest, atópase unha maior diversidade 

terminolóxica e comezan a aparecer termos relacionados con actividades como ir a 

horta, xogar as cartas e contar lendas, ou outros como Deus, leiteiras ou pilóns. Tras a 

interpretación da investigadora xunto coas conclusións obtidas doutras estratexias de 

recollida de datos, pódese corroborar que o alumnado profundou na forma de vida dos 

seus avós e avós. Ademais, foron quen de aproximarse ás vidas do pasado dos seus 

familiares, aloxándose ás veces da figura actual arraigada ao presente.  

 Tras o análise cuantitativo sobre a sensibilidade patrimonial, e unha posterior 

análise cualitativa, pódese concluír que a intervención educativa conseguiu mellorar 

esta sensibilidade. Porén, é complicado definir en que medida, dado que as únicas 

probas implícitas son a partir da valoración que fai o alumnado sobre a súa propia 

percepción. De forma explícita, pódense obter probas que mostran o éxito do proceso 

educativo neste sentido, pois as argumentacións que aportan tras a intervención son 

máis complexas e profundas. Por outro lado, a ampla variedade de lugares que se lle 

mostrou ao alumnado, conseguiu efectos na resignificación. Moitos lugares que non 

valoraban nun inicio, pasaron a valoralos tras coñecer o pasado dese sitio. Os bares, os 

xogos, as lendas, as festas e as leiteiras, canteiros e costureiras pasaron a formar parte 



A infancia dos avós e avoas de Vincios. Investigación sobre a didáctica da memoria en Educación Primaria  

 

  35 

do patrimonio do alumnado. Elementos que non eran antes recoñecidos, o son agora, 

coincidindo ademais con aqueles aspectos que formaban parte do día a día dos avós e 

avoas desta parroquia, proba tamén do incremento da sensibilidade patrimonial. 

Ademais, a partir da análise das obras visuais, próbase o compromiso por protexer os 

vínculos patrimoniais que se formaron e tamén o compromiso pola súa transmisión. Ao 

fin de contas, esta representación non é máis que unha acción de expresar os vínculos 

nun intento de transmisión. No contido, estas obras tamén expresan o grao de 

sensibilidade do alumnado: os detalles están coidados, o interese cara a actividade foi 

alto dende un inicio e recolleron as memorias das testemuñas que consultaron. 

Recolleron o cubo comunitario que usaban para trasladar á auga ás casas dende a fonte 

que estaba ao lado do pilón; a anécdota dunha rapaza á que non lle deixan entrar no 

Baile das Gateñas, e no mesmo sitio, a historia do ponche; a paixón pola ensinanza de 

Doña Lola no patio do recreo e non tan positivo, a violencia dos maiores cara os máis 

pequenos no areeiro e tamén o medo transmitido sobre a historia dun camión que 

raptaba nenos no barrio do Salgueiro. A introdución voluntaria destes elementos nas 

obras por parte do alumnado, constata á sensibilidade patrimonial coa que estiveron 

traballando para a recuperación da memoria dos avós e avoas de Vincios.  

6. Conclusión 

Pese ás limitacións de tempo e as sucesivas consecuencias negativas sobre o deseño 

inicial da proposta, os resultados obtidos son satisfactorios para todas as partes 

implicadas neste proceso educativo. Por este motivo, débese apostar dende as escolas 

polo tratamento do patrimonio como vínculo e da memoria histórica, coa finalidade de 

aportar á comunidade o que ela lle aporta ás escolas. A partir do patrimonio que nelas 

se acolle, usalo como ferramenta de aprendizaxe e devolverllo á comunidade con 

efectos positivos sobre a súa transmisión. É dicir, favorecer a creación dunha 

comunidade solidaria con bases na construción da identidade a partir do patrimonio 

local (Marqués et al., 2020). Trátase entón de formar na acción sensibilizadora, actuando 

os nenos e as nenas como transmisores para dar lugar ao “contaxio positivo”. Isto é 

denominado como inercia de difusión ou transmisión (Fontal, 2007) e supón que os 

efectos da intervención superen os límites da escola, influíndo así na comunidade local. 
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 Considérase que gran parte da idoneidade didáctica, débese a apostar pola 

emotividade, que fai dos procesos educativos, aprendizaxes significativas. Investigar 

dende as emocións, implicando a participación activa e a creatividade, impulsou o 

desfrute polo que estaban indagando, establecendo así un esquema de aprendizaxe 

máis sólido. Aprenderon a pensar en base ao pensamento histórico e foron quen de 

empatizar cun contexto pasado, axudando así a definir a súa identidade individual e 

colectiva, considerando o patrimonio local e a memoria histórica. Para os participantes 

desta intervención, o patrimonio pode servir de nexo cohesionador entre os individuos 

para formar a colectividade e definir tamén esta identidade, é dicir, a forma de ser como 

grupo social. A este fenómeno denomínase como inercia de cohesión (Fontal, 2007). 

 Pese a todo, hai certas melloras de cara a futuras intervencións que foron 

incluídas no deseño inicial da proposta pero que non puideron ser levadas a cabo pola 

falta de tempo e por non contar a investigadora cunha autonomía total na aula ao 

depender da titora. En definitiva, tiveron que ser descartadas diversas actividades. A 

primeira delas foi a de invitar a algún avó e avoa ao colexio para facerlles unha entrevista 

e recompilar a súa memoria e testemuña. Outra actividade que foi inviable levar a cabo 

é a de expor as obras nos lugares obxecto de resignificación. Nun primeiro momento, 

estimouse esta saída educativa como colofón do proxecto final, na que o alumnado 

puidera experimentar as sensacións que lle transmitirá o lugar in situ e empregando os 

cinco sentidos. Séguese tendo a crenza de que sería moi enriquecedor, xa que sería unha 

forma de dar constancia da transmisión das aprendizaxes á comunidade e da 

construción de novos vínculos patrimoniais. 

 En definitiva, é tanxible a necesidade de repensar o patrimonio e de crear un 

diálogo interxeracional dende a educación. Dende a escola, débese coidar que se 

produzan procesos de legado das memorias, para protexelas e conservalas, e tamén 

polas consecuencias positivas sobre os individuos que aprenden e se sensibilizan. A 

aprendizaxe vivencial, protagonizando un proxecto de recuperación da memoria, e 

aprendizaxe contextualizada, consultando directamente diversas fontes e testemuñas, 

fixeron posible a resignificación de diversos lugares, a sensibilización patrimonial e a 

conservación da memoria histórica local (Marqués et al., 2020). 
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8. Anexos 

Anexo 1. Pretest para a investigación educativa sobre o tratamento da memoria 

histórica en Educación Primaria. Elaboración propia. 
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Anexo 2. Postest para a investigación educativa sobre o tratamento da memoria 

histórica en Educación Primaria. Elaboración propia. 
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Anexo 3. Transcrición da entrevista a un avó sobre a súa memoria histórica. Elaboración 

propia.  

Sobre as lendas 

Neta: antes as lendas eran moi importantes? Tiñan moitas consecuencias na vida da 

xente? 

Pai: bueno, o que falabamos antes. O camión que raptaba aos nenos, a Santa Compaña… 

Todo iso contribuía a facernos sentir medo. 

Avó: dunha volta, un do Salgueiro viña de ver o Valladares e mirou a Santa Compaña. 

Chegou o Salgueiro e viña todo asustado. Nós eramos rapaces e tamén queríamos saber 

como era a Santa Compaña. Entón fomos todos alá e xa miramos a Santa Compaña. Eran 

os cables da luz que chocaban uns contra os outros e facían unha chea de alumbrado. 

Polo cemiterio a túa avoa púñalle moito valor e tamén polo muíño do Troncoso, polo 

Burgal. Genia ía por ese itinerario, e para unha nena que tiña que ir a polo leite a Xián 

moi cedo… Era unha escravitude e pasabamos moito medo. 

Neta: algunha vez escoitaches ao Brión? 

Avó: si, ao Brión e máis á garza. O Brión sempre estuvo aquí, iso é unha lenda e mireina 

eu. Viña da Ramallosa ou do mar a garza e cando pasaba pola Estoca nós mirábamos e 

“mira, mira que leva”. Meu pai xa me dicía “mira, aí vai a garza. Xa leva un xurelo ou 

unha sardiña para darlle ao Brión”. E eu miraba porque estaba máis arriba entón 

mirábase ben pero desde lonxe. Iso era unha lenda pero era unha realidade, esa si. 

Neta: e a cambio o Brión dáballe algo ou non? 

Avó: a garza non, tiña que traballar sempre para o Brión. Que lle daba o Brión á garza? 

Nada. Tiña que ir a buscarlle a comida ao Brión. Sería a parella pero o Brión era un vago 

que estaba alí e a garza era a que se movía. 

Neta: entón o Brión cantaba para que a garza lle levara de comer? 

Avó: si. 

Neta: entón ti escoitaches o canto do Brión? 

Avó: si, escoitábase ben. Despois iso eramos rapaces e logo xa nada. Había moitos 

canteiros e entón o Brión foi desaparecendo, como todo. Desapareceu a garza e 



A infancia dos avós e avoas de Vincios. Investigación sobre a didáctica da memoria en Educación Primaria  

 

  54 

desapareceu todo. Porque as canteiras van acaparando. É como unha zona industrial, 

nesas zonas xa non hai paxaros. 

Neta: entón o Brión estaba na cova do Brión non? 

Avó: si. 

Neta: ten algunha relación a cova do Brión ca do demo? 

Avó: non. Non ten nada que ver. Á cova do demo puxéronlle ese nome pero nada. Como 

a da Becha, pero eu non sei desa. 

Neta: a Becha era unha serpe non? 

Avó: si, era unha serpe. 

Neta: a lenda do Brión ten algo que ver cos nenos pequenos? 

Avó: non… iso o moucho. El si. Casualmente oía o meu padriño, morréronlle oito fillos 

pequenos ou así. Entón cando tiña o fillo andaba o moucho por alí a cantar e a culpa 

botáballa ao moucho. Pero iso é como os cans que ouvean. Eu non creo niso. Nós co 

coro fomos a cova do Brión.  

Pai: son lendas. A Igrexa de Santa Mariña fíxose porque se rompeu o eixo do carro. 

 

Os bares 

Neta: que bares recordas que había en Vincios? 

Avó: os máis importantes estaban na Veiga. Estaba o bar da Asunción, o bar de Paulino 

do Medio onde están as arandelas para deixar aos burros cando viñan da feira. Na de 

Pepe de Margarita, antes da barbería, tiñan un bar. Case todas as casas eran bares. 

Urbano tamén tivo un bar-tenda. En Brandufe tamén había outro, que aproveitaban a 

xente que viña da Estoca, das canteiras. 

Neta: que bebía a xente nos bares? 

Avó: tinto. Tiña que ser viño gordo, non da uva. Refrescos había berindas, pero a xente 

bebía tinto. Os homes viñan con sete ou oito tazas de case medio litro para casa. Meu 

padriño tiña envixa de que nós viñeramos para a Corredera a gastar os cartos. A 

Corredera chámanlle en Tui, pero o nome púxollo el. Colliamos a gaita e íamos á 

Corredera. 

Neta: e nos bares había moitas pelexas? 
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Avó: si, moitas. Sobre todo cos de Valladares.  

Neta: o asasinato do bar de Paulino viu dunha pelexa non? 

Avó: viu si. E meu pai estaba na pelexa metido tamén. O avó de Conse era falanxista e 

tiña unha pistola. Non fora moita pelexa, o rapaz marchou para arriba e o avó de Paulino 

quixo facerse o valente e deulle un tiro. El quedou alí na cuneta, onde está a cruz. Non 

era un home de líos, non había por que matalo. Era de Valladares e o avó de Conse 

matouno porque quería ter o mando. Era o poder. 

Neta: e ao avó de Conse que lle pasou? 

Avó: pois el era carreteiro. Levaba a pedra para Vigo e logo volvía para casa. Un día en 

Valladares déronlle unha tunda. Non chegaron a matalo e despois botou poucas horas. 

Metérono no carro e xa chegou morto á casa. Despois tamén está a historia de que viu 

un cun revólver, que viña da mili. Sacou a arma e pegoulle un tiro na perna ao santo do 

Peto das Ánimas. Meu pai escapou e todos escaparon pero nunha reunión “quen estaba 

alí? Estaba Ramón? Ai! Estaba Ramón?”. Nesa reunión de falanxista, no bar de Pepe 

quedaron en ir a buscar a Ramón (o pai do entrevistado). Entón o dono do bar avisou ao 

meu pai e el saíu por unha ventaniña que estaba por detrás da casa. Marchou para o 

Galiñeiro dous días mentres non se acabou o percance. E por alí aparecían varios. No 

Galiñeiro atopáronse con Paulino Pazos, que era un home doutras ideas. No Galiñeiro 

de noite mirábase como se fora día. Houbo unha tempada na que houbo moita xente 

escapada no monte. Iso contoumo meu pai. Despois calmouse a cousa e Manolo 

chamou ao meu pai para dicirlle que xa estaba todo arranxado. Pero había que ter 

coidado, porque daquela mataban á xente. Os falanxistas seguiron e daquela coñecíanse 

todos. Entón, meu pai un día pasou por eles cos picos ao lombo para traballar e 

paráronno “manos arriba” e el tivo que tirar cos picos e con todo. Mandáronlle un 

latigazo e de alí tivo que marchar para casa e a nai a curarllo con vinagre e co que había. 

Daquela había que aguantar iso, había que aguantar moitas cousas. 
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As leiteiras e os canteiros 

Neta: en que consistía o traballo das leiteiras? 

Avó: as leiteiras ían a coller o leite pola parroquia. Levantábanse as cinco da mañá e túa 

avoa ía a Xián a recollelo e logo Laura era a que o levaba a Vigo. Houbo un camión que 

viña a buscalas e para poder vender o leite había que pasar polo fielato. Pasabas, 

pagabas e en Vigo repartíalos polas casas que tiñas. Se vendías o leite facías a compra 

alí en Vigo xa, no mercado. Porque aquí en Vincios non había moito. Era unha vida moi 

escrava. 

Neta: vendíaselle a particulares? 

Avó: si, era a particulares. Despois empezou a vir o leite das cooperativas e as leiteiras 

desapareceron porque abasteceron máis. As últimas que quedaron era porque a xente 

quería o leite da vaca. Acabouse pronto porque o leite da vaca ía sen controlar. Eu antes 

só bebía leite de vaca pero logo acostumeime ao de cartón e despois o da vaca facíaseme 

moi forte. Genia ía polas casas e recollían o leite e os ovos dos veciños. Acórdome unha 

vez que eu ía para a canteira e había un temporal moi forte. Ela ía sola por alí no medio 

dos paus que andaba a caer. 

Neta: e cando se acabaron as leiteiras, elas que fixeron? 

Avó: pois Laura foi a traballar a unha panificadora, pero moitas foron a traballar para 

casa e punto.  

Neta: a que hora viñan para casa? 

Avó: pois cando podían. Porque algunhas quedaban alí e aproveitaban a limpar casas en 

Vigo. Era unha vida moi, moi dura. 

Neta: e que medidas se utilizaban para medir? 

Avó: pois era por ferradas, e as ferradas tiñan que sobresaír. Cando viu Serafín, abusou 

das leiteiras. Isto foi despois do do camión. El deixaba quedar atrás ás leiteiras. A nai de 

Genia, que lle chamaban a tesa do Caeiro, deixouna quedar moitas veces para chinchala. 

Neta: e onde estaba o videoclub, non se medía alí o leite ou algo? 

Avó: si, alí había unha tenda, era a de Luisa. Pero iso xa foi máis adiante. Era o camión o 

que viña a buscar o leite. O camión tiña un nome, non sei se Larsa. Pasaba a coller o leite 

polas parroquias. Nós vendémolo, pero so o que sobraba, porque aquí o leite 
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aproveitábase moito, facíase de todo con el. Hoxe non se podería ter vacas, bosteiras 

por todos os lados. 

Neta: repartíanse as casas ou como facían? 

Avó: si, cada unha tiña uns clientes. 

Neta: e sobre os canteiros? 

Avó: pois Vincios viviu da canteira. Eu marchei para o Brión. Fíxose unha pista e de alí 

quitamos moita pedra para as casas da parroquia. Curiosamente Prudencia colleu toda 

a pedra da casa da canteira. Aínda hai penedos por riba doutros. Aproveitábase todo. 

No Pedroghullo fixeron igual e en dez ou vinte anos desapareceu todo. O Pedroghullo 

era unha nube de penedos que había alí. Eu empecei a ir de pequeno, leváballe a comida 

ao meu pai ao mediodía e despois quedaba alí a botarlle unha man pola tarde. Rapaces 

do meu tempo, con dez anos, xa traballaban moi duro, non tiñan outra. 

Neta: que ferramentas se usaban? 

Avó: picos, martelos, cuñas... Hai que entender o andar da canteira. Nós xa fomos de 

pequenos e xa sabiamos, porque cada penedo tiña a súa historia. 

Pai: non había dinamita? 

Avó: non, dinamita non. Nós faciamos pólvora con nitro, xofre e borralla. Faciamos unha 

pólvora suave. 

Neta: e quedaba alí a ferramenta? 

Avó: si, pero había que escondela, porque ladróns sempre houbo. 

Neta: e que horarios había? 

Avó: pois os que lle puxeras ti. Pois meu pai ía as cinco da mañá, pero normalmente ían 

todo o día. Adoitaban ir as raparigas a levar a comida. E outra cousa é que antes non 

había seguros, se había algún accidente. Era moito traballar, eu cobraba e Genia facía 

todo o da casa. Ela traballaba máis ca min. Un día pedinlle que me podara unhas cousas 

e ela xa me dixo “eu xa che fixen moitas cousas, no de podar xa non entro”. 
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Anexo 4. Tratamento cuantitativo dos datos obtidos a través do pretest e do postest. 

Elaboración propia. 

 
 

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 Máis 
de 90 

Non sei 

Avoa 
materna 

2 2 4 1 8 2 3 0 0 1 

Avó 
materno 

0 3 1 5 5 3 2 0 0 4 

Avoa 
paterna 

0 0 6 2 4 2 2 0 0 7 

Avó 
paterno 

0 0 2 2 5 4 2 0 0 8 

Total 2 5 13 10 22 11 9 0 0 20 

Táboa de frecuencias por intervalos sobre a idade (en anos) dos avós e avoas segundo 
o alumnado. 

Moda idade avoa materna 70-74 

Moda idade avó materno 
 

65-74 

Moda idade avoa paterna 
 

60-64 

Moda idade avó paterno 
 

70-74 

 
Media idade avoa materna 

 
68,6 

Media idade avó materno 69,6 

Media idade avoa paterna 69,5 

Media idade avó paterno 
 

72,6 

Media idade avós e avoas global 69,9 

Moda e media das avoas e avós a partir dos datos obtidos no pretest. 

 

Non o 
sei 

Menos 
de 5 

5 a 10 10 a 15 15 a 20 Máis de 
20 

Nunca 
traballou 

Avoa 
materna 

11 0 2 1 4 3 2 

Avó 
materno 

12 1 0 2 4 4 0 

Avoa 
paterna 

11 0 0 3 2 4 3 

Avó 
paterno 

12 0 2 2 4 3 0 

Total 46 1 4 8 14 14 5 

Táboa de frecuencias sobre a idade (en anos) á que comezaron a traballar os avós e 
avoas segundo o alumnado a partir do pretest. 
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Non o 
sei 

Menos 
de 5 

5 a 10 10 a 15 15 a 20 Máis 
de 20 

Nunca 
traballou 

Avoa 
materna 

6 0 1 6 9 1 0 

Avó 
materno 

6 0  4 9 2 2 0 

Avoa 
paterna 

7 0 2 7 5 2 0 

Avó 
paterno 

6 0 7 7 2 1 0 

Total 25 0 14 29 18 6 0 

Táboa de frecuencias por intervalos sobre a idade (en anos) á que comezaron a 
traballar os avós e avoas segundo o alumnado a partir do postest. 

 

Non o sei Non foi -1 1 a 3 3 a 6 Máis de 6 

Avoa 
matena 

13 
  

1 3 6 

Avó 
materno 

14 1 1 
 

3 4 

Avoa 
paterna 

13 2 
 

1 3 4 

Avó 
paterno 

15 
 

1 1 3 3 

Total 55 3 2 3 12 17 

Táboa de frecuencias dos anos que os avós e avoas foron á escola segundo o alumnado 
a partir do pretest. 

 

Non o sei Non foi -1 1 a 3 3 a 6 Máis de 6 

Avoa 
materna 

7 
 

2 7 4 3 

Avó 
materno 

7 
  

5 8 3 

Avoa 
paterna 

5 1 
 

5 5 7 

Avó 
paterno 

6 
  

5 8 4 

Total 25 1 2 22 25 17 

Táboa de frecuencias dos anos que os avós e avoas foron á escola segundo o alumnado 
a partir do postest. 

 


