
mática de historiadores da educação, para 

conferências de abertura, para dinamiza-

ção de debates, para mesas redondas on-

de marcam presença sociólogos, políticos, 

jornalistas ou historiadores de outras 

áreas. Às vezes chega mesmo a dar a ideia 

de que somos chamados para legitimar 

opções que precisam de apresentar uma 

auréola de credibilidade. 

Numa entrada que é complementar, para 

falar de desenvolvimento, para conversar 

sobre a durabilidade da paz, para saber 

como lidar com momentos de guerra nos 

conteúdos educativos, para partilhar ex-

periências de ensino entre países ou para 

os hierarquizar em termos de (sub)

desenvolvimento, encontramos também aí 

investigadores que fazem da educação o 

seu ofício, dando a conhecer o que a his-

tória de outros espaços e de outros tem-

pos nos pode dar para não construirmos 

casas, modelos ou sistemas que tendo 

sido já testados e conhecendo nós os seus 

resultados, permitem-nos aplicá-los mas 

com um sentido crítico diferente, ou até 

evitá-los. 

EDITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das caraterísticas mais evidentes nos 

últimos tempos é a referência a tendências 

da investigação, a perspetivas heurísticas, a 

linhas conceptuais renovadas, a densificação 

do quadro epistemológico em que trabalha-

mos, a alargamento do nosso espaço de re-

flexão - o termo internacionalização/

globalização surge com muita frequência - ou 

a um enriquecimento da hermeneutica de 

fontes, mais ou menos frequentemente utili-

zadas. Há uma clara preocupação de nature-

za metodológica que nos coloca num espaço 

científico confortável, com uma identidade 

específica, com uma credibilidade ao nível da 

produção de conhecimento que me parece 

inquestionável. Aliás será sobretudo por isso 

que legitimam e solicitam a presença siste-
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A secção de História da Educação convida todos os interessados 

em analisar uma nova estrutura organizativa para os investigado-

res, professores ou simples estudantes (de pós graduação) das 

temáticas histórico educativas, a comparecerem numa reunião 

plenária, a realizar no Instituto de Educação da  Universidade de 

Lisboa, no dia 12 de dezembro de 2014, às 18h, na sala 7, com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Informações e enquadramento da reunião; 

2. Análise da proposta de criação da Sociedade Portuguesa de 

História da Educação; 

3. Análise de propostas de Estatutos e de Regulamento interno; 

4. Outros assuntos. 

 

Mas estes espaços de reflexão internacionais onde, sempre que podemos nos encontramos, evidenciam-nos algumas reali-

dades que temos de enaltecer, referir, embora sem necessidade de as singularizarmos. Desde logo a frequência com que 

esta comunidade científica a que pertencemos organiza e partilha dúvidas, metodologias, resultados e preocupações. De-

pois a incorporação gradual de novos objetos de estudo - desde a história das mentalidades, da vida quotidiana, da micro-

história, da história das mulheres, dos patrimónios educativos...- que nos colocam nas novas tendências da historiografia 

contemporânea. Ainda a interdisciplinaridade que reclamamos nas evidências das nossas investigações e que vão da história 

oral à sociologia, da antropologia ao património e museologia, da economia à pedagogia, da literatura à filosofia.  

Partilhar noticias, perspetivas, publicações, encontros, seminários, ideias … pode ser sempre um bom tema para os nossos 

(re)encontros. De forma escrita, virtual ou pessoal, devemos dar consistência ao que já temos e ousar abrir caminhos que 

serão sempre mais instigantes se forem diferentes.   

Será este o principal desiderato deste encontro periódico com esta newsletter.  

 

Luís Alberto Marques Alves 
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CONVOCATÓRIA 

Secção de História da Educação -  Reunião Plenária 

Quando | 12 de dezembro de 2014 |  18h 

Onde | Instituto de Educação da Universidade de Lisboa | Sala 7 
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ENCONTROS CIENTÍFICOS 

 

Encontro Internacional: Os municípios na modernização educacional e cultural 

Quando | 12 a 13 de dezembro de 2014 

Onde | Instituto de Educação da Universidade de Lisboa | Portugal 

 

Os municípios na modernização educacional e cultural 

 

 

Colloque Scientifique International: Condition(s) enseignante(s), conditions pour enseigner: 

Réalités, enjeux, défis 

Quando | 8-10 de janeiro de 2015 

Onde | Universidade Lumière Lyon 2 | França 

 

Colloque Scientifique International Condition(s) enseignante(s), conditions pour enseig-

ner 

 

Simposio La pedagogía ante la muerte: Reflexiones e interpretaciones en perspectivas históri-

ca y filosófica 

Quando | 26-27 de fevereiro de 2015 

Onde | Universidade de Valladolid | Espanha 

 

Simposio La pedagogía ante la muerte 

DESTAQUES 

IV ENCONTRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLOGIAS DE PESQUISA: BALANÇO DA INVESTI-

GAÇÃO PORTUGUESA (2005-2014)  

 

Quando | 16 e 17 de julho de 2015 

Onde | Instituto de Educação da Universidade de Lisboa | Portugal 

 

Ver Programa 

http://www.ie.ulisboa.pt/portal/page?_pageid=406%2c1806346&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://conditionsenseignantes.fr/fr/argumentaire/
http://conditionsenseignantes.fr/fr/argumentaire/
http://espaciotiempoyeducacion.com/ocs/index.php/ete/pm
http://www.sophe.pt/wp-content/uploads/Colloque-scientifique.jpg
http://www.sophe.pt/wp-content/uploads/La-pedagogia-ante-la-muerte.jpg
https://drive.google.com/file/d/0B0bCXc4crHeTZUZVcE51UklRb3M/view?usp=sharing
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Researching Histories of Educational Spaces, Discourses and Sources 

Histories of Education: Summer School Conference for Postgraduate Students 

Quando | 18-21 de Junho de 2015 

Onde | Luxembourg University, Luxemburgo 

 

Researching Histories of Educational Spaces, Discourses and SourcesHistories of Educati-

on Summer School Conference 

      

 

SCHE37 – International Standing Conference for the History of Education 

Culture and Education 

Quando | 24-27 de junho de 2015 

Onde | Universidade de Istambul | Turquia 

 

ISCHE37 – International Standing Conference for the History of Education 

   

VIII Congresso Brasileiro de História da Educação: Matrizes interpretativas e internacionali-

zação 

Quando | 29 de junho – 2 de julho de 2015 

Onde | Universidade Estadual de Maringá | Brasil 

 

VIII Congresso Brasileiro de História da Educação 

    

XVIII Coloquio de Historia de la Educación – SEDHE – Sociedad Española de Historia de 

la Educación:  Arte, Literatura y Educación en el siglo XX 

Quando | 8-10 de julho de 2015 

Onde | Universidade de Vic | Espanha 

 

XVIII Coloquio de Historia de la Educación 

 

Simposio Internacional La memoria escolar: Nuevas tendencias en la investigación histórico-

educativa: perspectivas heurísticas y cuestiones metodológicas 

Quando | 22-23 de setembro de 2015 

Onde | Universidade de Sevilha | Espanha 

 

Simposio Internacional La memoria escolar 

http://www.eera-ecer.de/season-schools/histories-of-education-summer-school/
http://www.eera-ecer.de/season-schools/histories-of-education-summer-school/
http://2015.ische.org/
http://www.8cbhe.com.br/
http://mon.uvic.cat/cnhe/
http://memoriaescolar.es/
http://www.sophe.pt/wp-content/uploads/7278ab375d.jpg
http://www.sophe.pt/wp-content/uploads/ISCHE.jpg
http://www.sophe.pt/wp-content/uploads/VIII-Congresso-Brasileiro-Historia-Educa%C3%A7%C3%A3o.jpg
http://www.sophe.pt/wp-content/uploads/Coloquio-Vic.jpg
http://www.sophe.pt/wp-content/uploads/Simposio-internacional_memoria-escolar.jpg
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II Jornadas de Estudio sobre Prensa Pedagógica: La prensa pedagógica de los escolares y 

estudiantes: Su contribución al patrimonio histórico educativo 

Quando | 2-3 de outubro de 2015 

Onde | Universidade de Salamanca | Espanha 

 

II Jornadas de estudio sobre Prensa Pedagógica 

RECENSÃO 
O 25 de Abril e a Educação 

Pintassilgo, J. (Org.) (2014). O 25 de Abril e a Educação: Discursos, Práticas e Memórias Docentes. Lisboa: 

Edições Colibri.  

A revolução na Escola ou uma escola em revolução 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As efemérides históricas não costumam ser celebradas com 

grande entusiasmo em Portugal. O mundo editorial tem, no 

entanto, procurado inverter esta tendência, aproveitando 

habilmente os momentos históricos fortes para dinamizar a 

sua atividade. As comemorações do centenário da República 

são paradigmáticas a este respeito, possibilitando a publi-

cação de uma multiplicidade de estudos e a reedição de 

outros que, há muito, se encontravam inacessíveis no 

circuito comercial. 

A Celebração dos 40 anos do 25 de Abril, no presente 

ano, deu lugar a um fenómeno semelhante ainda que 

impossível de comparar em termos quantitativos e quali-

tativos. Apesar de se ter assistido a algum dinamismo 

editorial sobre o tema, é difícil estabelecer um paralelo 

com o que se passou em 2010. É evidente que o peso de 

um centenário suplanta, com grande facilidade, uma co-

memoração de apenas quatro décadas. Mas até que pon-

to esta tibieza editorial não é um reflexo de como este 

continua a ser um tema fraturante na sociedade portu-

guesa? Felizmente, o relativo marasmo editorial que de-

http://www.helmanticapaideia.com/wp/?p=766
http://www.sophe.pt/wp-content/uploads/II-Jornadas-de-estudio-sobre-Prensa-Pedag%C3%B3gica.jpg
http://www.sophe.pt/wp-content/uploads/25-Abril_educa%C3%A7%C3%A3o_jpeg.jpg


A lacuna assinalada não retira qualquer mérito ou interes-

se à obra em apreço. Em nosso entender, este é um livro 

de leitura obrigatória para historiadores e cientistas soci-

ais mas também para todos os que se interessam pelo 

nosso passado mais recente e pela reflexão social. Um 

livro que nos remete, de imediato, para a ideia enunciada 

por José Medeiros Ferreira no seu Portugal em Transe, de 

que “a data de 25 de Abril de 1974” marca “o século XX 

e divide a sociedade em antes e depois”3. Ainda que al-

guns dos autores desta coletânea tenham o cuidado de 

recordar as mudanças que se estavam a operar nos últi-

mos anos do Marcelismo – nomeadamente no âmbito da 

chamada reforma Veiga Simão (Henriques, p. 187 e ss.) 

ou mesmo dos movimentos associativos de professores 

(Duarte, p. 71 e ss.) – a verdade é que, também na educa-

ção, o 25 de Abril representou um momento de rutura. 

Uma das ideias de força desta obra é a de que este terá 

sido um dos setores mais dinâmicos da revolução, palco 

de amplas mobilizações e transformações. 

A formação dos professores é um dos mais urgentes do-

mínios de intervenção. Nas Escolas de Magistério Primá-

rio assistem-se a vastas mudanças que se traduzem não 

“a verdade é que, 

também na educação, 

o 25 de Abril 

representou um 

momento de rutura.” 

tetamos quebra-se com obras como a coordenada por Joa-

quim Pintassilgo, O 25 de Abril e a Educação – Discursos, Práti-

cas e Memórias Docentes, publicada pelas edições Colibri em 

Outubro deste ano.   

Joaquim Pintassilgo é um nome reconhecido na área, não 

apenas pela atividade que desenvolve no âmbito do Instituto 

da Educação da Universidade de Lisboa mas também pela 

vasta obra no domínio da História da Educação1. Dispondo 

de ampla experiência de coordenação de obras coletivas2, J. 

Pintassilgo apresenta-nos agora um conjunto de nove estu-

dos que procuram retratar e refletir sobre as continuidades 

e, sobretudo, ruturas operadas no mundo da educação du-

rante os anos do processo revolucionário em curso. Para o 

efeito, convocou um conjunto de académicos nacionais e 

estrangeiros – António Gomes Ferreira, Fátima Chorão San-

ches, Lia Faria, Libania Xavier, Luís Mota, Luísa Tiago de Oli-

veira, Maria João Mogarro, Raquel Pereira Henriques e Rosa 

Serradas Duarte – que têm privilegiado esta área de investi-

gação. 

Destacando a ideia de que a educação se faz “no tempo lon-

go, mas é o tempo curto que lhe dá sentido”, Sampaio da 

Nóvoa, autor do prefácio, condensa magistralmente o espíri-

to da obra ao afirmar que ela nos fala das “«possibilidades» 

que se abriram em Abril”, juntando “vozes de professores, 

registos e memórias, utopias e desilusões, devolvendo-nos a 

riqueza de anos que marcaram, para sempre, o país e as nos-

sas vidas” (Nóvoa, p.7). Um texto brilhante, ainda que breve, 

mas que, em nosso entender, não dispensava uma nota de 

apresentação do coordenador. 

Secção de História da Educação  
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1 O autor tem desenvolvido estudos sobre as ideias e as práticas educativas; a História da Profissão e da Formação de Professores; a Histó-

ria do Currículo e das Disciplinas Escolares. 

2 Apesar das dificuldades inerentes a este tipo de obras, desde 2003 que Joaquim Pintassilgo coordenou nove livros sobre temas da história 

da educação.  
3 José Medeiros Ferreira (1993), Portugal em Transe. História de Portugal direcção de José Mattoso vol VIII, Lisboa, Círculo de Leitores/

Estampa, p. 11.  

_____________________________________________________________________________________________________________ 



Página 7 Secção de História da Educação  

apenas no fim das “declarações obrigatórias” (sobre a filiação 

de organizações secretas, a adesão à ordem vigente e o re-

púdio do comunismo) e do Exame de Estado, mas também 

na ampliação do tempo de formação e da oferta formativa. 

Os currículos e programas são reformulados tendo em vista 

a sua modernização e adequação a pedagogias progressistas 

e avançadas, mais consentâneas com o momento político 

que o país atravessava (Mogarro; Mota & Ferreira). Estes são 

momento de efervescência revolucionária nestas Escolas 

que, até ao 25 de Abril, eram tidas como uma das institui-

ções mais típicas da ditadura. 

Esta coletânea retrata também algumas das iniciativas mais 

características do período como sejam a breve e atribulada 

experiência do Serviço Cívico Estudantil (Oliveira) ou a im-

plementação das atividades de contacto no âmbito dos currí-

culos das Escolas de Magistério (Mota & Ferreira). Recorda 

ainda o facto de, em 1974, mais de metade dos professores 

do ensino básico e secundário não serem profissionalizados 

e o papel dos Sindicatos na construção do novo Sistema 

Educativo e da “nova profissionalidade docente” (Duarte). 

As mudanças passam também pelo domínio da gestão esco-

lar (com a introdução da gestão democrática das escolas que 

confere poder decisório às assembleias gerais de escola, dos 

professores e alunos - Sanches, p. 29 e ss), e pela redefinição 

do papel do professor, agora visto como um “dinamizador 

cultural” (Pintassilgo); um intelectual transformador que tem 

na escola o seu território de intervenção (Sanches); um inte-

lectual comprometido cuja ação transcende os muros da 

escola (Oliveira, Sanches, Mota & Ferreira); um militante da 

luta pela construção de uma sociedade socialista, projeto 

que, como sabemos, domina a vida política nacional depois 

do 11 de Março. Professores e educadores alteram radical-

mente o seu discurso (Pintassilgo) e uma “vivência da uto-

pia” entra na escola.  

Neste retrato abrangente do que foi a escola de 

Abril, destaca-se ainda a ideia de que as transforma-

ções operadas se integravam num movimento social 

mais amplo de reação à ditadura. Um movimento 

multiforme e espontâneo (Sanches, p. 29) que en-

contra na fragilidade e crise do Estado uma oportu-

nidade de intervenção. Saliente-se, no entanto, que 

apesar do ímpeto revolucionário, houve “aulas em 

que a Revolução dos Cravos mal penetrou” e 

“outras em que já tinha entrado muito antes de 

1974”. Isto porque, “os processos de inovação não 

se instituem por decreto, têm de ser apropriados 

por cada um” (Henriques, p. 205). E tal como nou-

tros domínios, também na educação as mudanças 

operadas no período revolucionário não foram pací-

ficas resultando em leituras interpretativas contradi-

tórias que oscilam entre o elogio ao “admirável 

mundo novo” e as críticas ao “caos criado nas esco-

las” (Sanches).  

Cumpre assinalar que esta obra também se destaca 

pela solidez das teses apresentadas, resultante não 

apenas da reflexão desenvolvida pelos autores mas 

também do seu cuidado na sua fundamentação. Uma 

“Neste retrato 

abrangente do que foi a 

escola de Abril, destaca-

se ainda a ideia de que 

as transformações 

operadas se integravam 

num movimento social 

mais amplo de reação 

à ditadura.” 
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das notas comum a todos os artigos é o recurso a abundante 

bibliografia, imprensa da época e outras fontes (primárias e 

secundárias), sem descurar o uso da história oral (Mota & 

Ferreira; Xavier; Faria; Henriques).  Tomando como exem-

plo o último capítulo do livro observamos como a sua auto-

ra, na sequência de trabalhos anteriormente desenvolvidos 

no âmbito das histórias de vida4, utiliza testemunhos para 

analisar “espaços físicos de trabalho, algumas regras de funci-

onamento, relações entre os vários atores educativos, apro-

priação de eventuais inovações pedagógicas numa determina-

da conjuntura histórica – imediatamente antes e logo após o 

25 de Abril de 1974” (Henriques, p. 188). Uma abordagem 

inovadora que nos permite ter um quadro mais completo, 

abrangente e humano do que foi a revolução nas escolas e a 

escola em revolução. No mesmo sentido, Libania Xavier ex-

plora um domínio cheio de potencialidades, como é o do 

estudo da profissão através de depoimentos, tendo ainda o 

mérito de conferir uma dimensão comparativa a esta obra, 

ao colocar em paralelo padrões de trajetória profissional de 

docentes brasileiros e portugueses. 

Segundo Mota & Ferreira, o “período das experiências peda-

gógicas revelou-se demasiado curto para possibilitar qual-

quer consolidação ou dela extrair conclusões significati-

vas” (p. 145). No entanto, e ainda que este seja um livro so-

bre o “25 de Abril”, o período da normalização e consolida-

ção democrática também é aflorado por alguns autores, na 

tentativa de analisar a evolução dos processos desencadea-

dos em 1974-1975. Curiosamente, Mário Sottomayor Cardi-

al é invariavelmente apresentado como o “carrasco” da es-

cola de abril. Porque, de facto, independentemente do balan-

ço que se possa apresentar sobre O 25 de Abril e a Educação, 

a verdade é que, no final, a ideia que triunfa na con-

solidação democrática é a do titular da pasta da Edu-

cação do I Governo Constitucional de que aquele 

fora um tempo de utopias. 

 

 Inácia Rezola  

 

4 Maria Alice Samara; Raquel Pereira Henriques (2013), Viver e Resistir no tempo de Salazar. Lisboa, Verso de Kapa.  

_____________________________________________________________________________________________________________ 



RECENSÃO 
História dos Municípios na Educação e na Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trata-se da primeira publicação de síntese do Projeto Atlas-

Repertório dos Municípios na Educação e na Cultura em 

Portugal (1820-1986), financiado por Fundos Nacionais atra-

vés da FCT-Fundação para a Ciência e a Tecnologia e pela 

Fundação Calouste Gulbenkian. 

O municipalismo é na realidade da História Portuguesa um 

tema que tem apaixonado políticos, economistas, financei-

ros, escritores,... A Educação, sendo um espaço privilegiado 

de confronto entre as forças centrípetas e centrífugas, so-

bretudo da história constitucional, não tinha merecido ainda 

uma obra que funcionasse em três entradas tão pertinentes: 

a análise teórica em textos, leis, decisões autárquicas, ... que 

nos permite aceder ao pensamento produzido sobre o tema; 

 

Adão, Á. & Magalhães, J. (Org.) (2014). História dos Municípios na Educação e na Cultura: incertezas de ontem, 

desafios de hoje. Lisboa: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.  

[e-Book disponível em www.ie.ulisboa.pt ] 

a sistematização e relação entre teoria e prática ao 

nível dos diferentes níveis de ensino; a potenciação 

das investigações individuais num projeto coletivo que 

extravasa o específico domínio da História para en-

trar noutras especialidades, teóricas e práticas, que 

vão por exemplo da sociologia e do direito à carto-

grafia. 

Embora a grande curiosidade permaneça na expectati-

va de acedermos ao “Atlas” final, esta partilha com a 

comunidade científica (e não só) que esta obra desde 

já permite, abre-nos novas perspetivas, ajuda-nos a 

criar agendas próprias de investigação e introduz-nos 
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A disputa política do lugar para a escola 
 

“esta partilha com a 

comunidade científica (e não 

só) que esta obra desde já 

permite, abre-nos novas 

perspetivas, ajuda-nos a criar 

agendas próprias de 

investigação e introduz-nos 

numa reflexão 

epistemológica, conceptual e 

prática que podemos 

transportar para outras 

temáticas educativas.” 

http://www.ie.ul.pt


CNE, analisa a “Descentralização: Políticas e Dinâmi-

cas Escolares em contextos muncipais”. A perspetiva 

histórica da descentralização, a ilusão do Estado Edu-

cador associado aos mitos da descentralização e da 

autonomia e as redes colaborativas de escolas e muni-

cípios como novas fontes de regulação descentralizada 

são algumas das entradas deste ensaio que cruza mui-

to bem as componentes políticas, sociológicas e edu-

cativas. Aliás este escrito seria muito bem comple-

mentado pela conferência que protagonizou numa das 

sessões públicas deste projeto. António Rebordão 

Montalvo faz uma reflexão “centenária” (republicana) 

sobre o Municipio e a Escola. É um conjunto de notas 

úteis e de factos que não podemos deixar de ter pre-

sentes quando estivermos a estudar esta temática. 

João Pinhal, no seu ensaio “Os municípios e a oferta 

educativa” faz uma continuidade histórica diagnosti-

cando algumas das áreas de intervenção das autarquias 

no pós 1974. Cartas educativas, conselhos locais da 

educação, instalações e equipamentos, contratação e 

formação de pessoal são algumas das entradas que 

inclui no sentido de melhor percebermos as dinâmicas 

dos projetos educativos locais. João Amado Mendes, 

consultor do Projeto, encerra esta segunda parte com 

uma reflexão oportuna sobre o património histórico-

cultural e a educação patrimonial. Depois de uma pre-

cisão conceptual de alguns dos termos imprescindíveis 

a esta temática, leva-nos até aos “valores do patrimó-

nio”, às dificuldades na “identificação, inventariação e 

salvaguarda do património” e à “educação patrimoni-

al”. A síntese é esclarecedora e útil. 

Finalmente a terceira parte - “Os Municipios na Edu-

cação e na Cultura: uma perspetiva histórico- compa-

rada” - é um bom exemplo da abrangência do projeto, 

da importância de vermos sempre o que o exterior 

tem produzido sobre o tema, no caso, a Espanha e o 

numa reflexão epistemológica, conceptual e prática 

que podemos transportar para outras temáticas educa-

tivas. 

A estrutura da obra engloba uma primeira parte - “Os 

Municipios na Educação e na Cultura: construção his-

tórica (das fontes às estratégias de investigação) ” - 

com três ensaios clarificadores das vertentes de en-

quadramento. Um texto de Justino Magalhães, onde 

um dos coordenadores do projeto retoma e esclarece-

nos sobre conceitos que tem trabalhado como 

“modernização e modernidade educativa”, “municipio 

pedagógico” ou mesmo “municipio como instância pú-

blica do local”, “municipio corporativo” ou “municipio 

democrático”. É uma excelente viagem de enquadra-

mento legal e administrativo tendo sempre como pano 

de fundo o espaço educativo num contexto cultural. O 

texto da outra coordenadora – Áurea Adão – permite-

nos uma viagem até às fontes, aos percursos da investi-

gação e às redes escolares municipais. A exemplifica-

ção com alguns dos principais “corpus documentais”, 

por exemplo os relatórios da inspeção, ajuda-nos a 

percecionar o caminho que ainda teremos de percor-

rer para rentabilizar cientificamente muitas das fontes 

que temos (ou sabemos existir embora a disponibilida-

de nem sempre esteja assegurada) para prosseguir na 

senda de um melhor conhecimento da realidade edu-

cativa portuguesa. Num terceiro ensaio, Norberta 

Amorim traz-nos a dimensão demográfica e urbana 

que teremos forçosamente de considerar quando esti-

vermos a equacionar a relação entre o poder, o muni-

cipio e a escola ou a rede escolar. É também uma evi-

dência da importância da interdisciplinaridade neste 

Projeto. A segunda parte traz-nos até à atualidade com 

“Os Municipios na Educação e na Cultura: desafios de 

hoje”. O ensaio de David Justino, atual presidente do 

Secção de História da Educação  
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Brasil. Juan Manuel Fernández-Soria apresenta uma perspetiva his-

tórica sobre a relação dos municipios espanhóis com a educação e 

o desenvolvimento local nos séculos XIX e XX e Sandra Cristina 

Fagundes de Lima, a partir do exemplo de Minas Gerais, escreve 

sobre o papel dos poderes locais brasileiros na criação e no desen-

volvimento das escolas rurais. 

Em síntese, um excelente exemplo bibliográfico dos percursos 

consistentes que a História da Educação tem percorrido, potenci-

ando claramente as nossas expectativas sobre o produto final des-

te projeto, necessário, atual e relevante para a nossa historiografia 

educativa. 

 

Luís Alberto Marques Alves 
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“Em síntese, um excelente 

exemplo bibliográfico dos 

percursos consistentes que 

a História da Educação 

tem percorrido, 

potenciando claramente 

as nossas expectativas 

sobre o produto final deste 

projeto, necessário, atual e 

relevante para a nossa 

historiografia educativa.” 
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