
 

 

 

2021 

28 OUTUBRO 2021 

18:00 | ISCTE  

Auditório J. J. Laginha 

 

Webinar: link ZOOM  

OFELIA REY 

CASTELAO 

Ofelia Rey Castelao é catedrática 

de Historia Moderna na 

Universidade de Santiago de 

Compostela, na que se licenciou 

(1978) e doutorou (1984) con 

premio extraordinario. Ten dirixido 

vinte teses de doutoramento e máis 

de vinte proxectos de 

investigación; é autora de doce 

libros e duns douscentos artigos e 

capítulos de revistas. Ten 

publicado en países de Europa e 

América e fixo estancias na Ecole 

des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales de París, e en centros de 

investigación de Argentina, Chile, 

México, etc. En 2011 recibeu o 

premio Wonemburger a súa 

traxectoria científica. 

NOVAS PERSPECTIVAS 

 EM HISTÓRIA MODERNA 
CICLO DE SEMINÁRIOS 

GÉNERO Y MIGRACIONES EN LA EDAD 

MODERNA 

RESUMO 

No contexto do interese historiográfico polos estudos do xénero, que 

xurdiu nos anos setenta do pasado século, o auxe da investigación 

sobre o papel das mulleres  tivo pouco en conta a importancia de 

coñecer por que, como, desde onde e cara a onde se moveron as 

mulleres nos séculos da Idade Moderna e ate o século XIX. Nesta 

conferencia, síntese do libro titulado El vuelo corto. Mujeres y 

migraciones en la Edad Moderna – froito dun amplo proxecto de 

investigación – propónse un enfoque actualizado, revisando en 

profundidade a relación entre as mulleres, a mobilidade e as 

migracións en España, achegando información sobre o papel delas 

como migrantes, sobre as mulleres sedentarias e sobre as que se viron 

afectadas pola ausencia dos homes.  

Considerando que a información de arquivo é escasa no referente á 

mobilidade feminina, nesa obra, a conferenciante ofrece unha visión 

innovadora das fontes dispoñibles para suplir a carencia de datos e 

evitar os desequilibrios cronolóxicos e territoriais que até agora 

limitaron a definición da posición das mulleres con respecto á 

mobilidade. O ángulo de observación é en boa medida demográfico, 

ao seren a mobilidade e a migración parte dos comportamentos da 

poboación, pero a migración feminina respondia, como hoxe responde, 

a outros factores económicos, culturais, mesmo persoais, 

imperceptibles para a investigación histórica, e de aí que o enfoque 

social predomine nesa obra que da ocasión á conferencia.  

A primeira parte da conferencia propón a visión xeral sobre a relación 

entre as mulleres, as migracións e o traballo; a segunda parte tratará da 

mobilidade femenina e os seus factores (familiares, económicos, 

educativos) e os seus modelos (migración libre, semi-libre, 

dependente); a terceira parte analiza os factores da estabilidade e da 

sedentariedade das mulleres e a última a situación legal, económica e 

social na que quedaban as mulleres de ausentes, e as capacidades que 

tiñan para a enfrontar as consecuencias das migracións masculinas 

sobre as familas, as casas a os traballos. 

 

 

 

 
Leitura recomendada: Ofelia Rey Castelao, El Vuelo corto. Mujeres y Migraciones en la Edad 
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