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EDITORIAL
“Quando olho para mim não me percebo.

Tenho tanto a mania de sentir
Que me extravio às vezes ao sair
Das próprias sensações que eu recebo.”
[Álvaro Campos (1913) Arco de Triunfo]
Regressar a este espaço periodicamente foi um dos compromissos que assumimos,
no sentido de nos ajudar a conhecer, cimentar o grupo enquanto Associação, ainda
numa etapa de infância, partilharmos reflexões sobre o que vamos fazendo e produzindo, divulgar iniciativas em que estamos envolvidos e dialogarmos desta forma num
suporte escrito e digital.
Entendemos que esta é também uma forma de, aqueles que pretenderem, poderem
manifestar (des)contentamentos e opiniões sobre o caminho que temos percorrido
com a Associação. Embora assumida enquanto Direção, não pretendemos ter o monopólio do seu conteúdo e, portanto, aqui fica o desafio para, sempre que pretendam, enviarem contributos que estejam adequados à filosofia desta Newsletter.
O trajeto percorrido tem trazido factos e comportamentos que convidam à reflexão,
individual e coletiva, porque eles têm contribuído para sentimentos “que não gostávamos de sentir”, “sensações” recebidas extraviadas daquilo que esperávamos, aumentando uma perceção de insatisfação que seria desejável não “tomarem conta de
nós”.

Nesta edição:
Editorial

1

Notícias

2

Recensão- Educação e
património cultural:
escolas, objetos e práticas

6

Recensão- Os Municípios na Modernização
Pedagógica

9

Recensão - Do Portugal
das Luzes ao Portugal
Democrático. AtlasRepertório dos Municípios na Educação

12

Encontros Científicos

15

Revistas Internacionais 16
de História da Educação
Contatos

17

Coordenação editorial:
Luís Alberto Marques Alves
Joaquim António de Sousa
Pintassilgo
Carlos Miguel Manique da

O espaço jurídico criado foi amplamente discutido por quem pretendeu participar
nessa discussão, as justificações foram frequentemente enumeradas, os escolhos que
foram surgindo como razão para o protelamento da decisão foram cirurgicamente
retirados, porque se entendia que o coletivo tinha um desiderato que necessitava de
alguma ousadia. Às vezes “quando olho para mim não me percebo” porque, porventura, seria melhor ter ficado quieto, ter aceitado o comodismo da inércia, ter assobiado para o lado, ter cultivado o egoísmo da(s) realização(ões) individuais.

Silva
Cláudia Sofia Pinto Ribeiro
Rodrigo Martins Pinto de
Azevedo
Conceção e execução gráfica

Alda Namora de Andrade
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Congregamos forças e vontades, rompemos com o anonimato de um grupo, procuramos criar uma identidade
(desde a científica à gráfica), publicitamo-nos junto das entidades que nos conheciam individualmente e, também
elas, contribuíram para a nossa afirmação/inscrição coletiva, tentamos demonstrar capacidade organizativa e produzir descritores enquanto grupo e, por vezes, temos a perceção de Álvaro Campos, porque marcam o nosso
quotidiano sensações que não gostávamos de ter, desânimos que não queríamos sentir...
Já sabíamos que o caminho não era linear, não seria asfaltado, não seria fácil... mas também queremos sentir que
valeu a pena iniciá-lo e valerá a pena prossegui-lo. Não precisamos de palmas, mas também não é necessário empurrões. Não queremos manifestações ostensivas de apoio mas dispensamos a falta de cumplicidade.
Queremos-nos perceber...Temos o direito de nos sentirmos ... Não nos queremos extraviar!
Luís Alberto

NOTÍCIAS
XI COLUBHE
Entre 20 e 23 de junho de 2016, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, irá decorrer o XI COLUBHE,
com a temática central Investigar, Intervir e Preservar – Caminhos da História da Educação Luso-Brasileira. À
semelhança de anos anteriores, procurará promover a reflexão e a partilha com a comunidade académica de História da Educação de ideias/projetos/linhas de investigação desenvolvidas particularmente no espaço lusobrasileiro.
A submissão de resumos expandidos para o XI COLUBHE terminou a 31/08/2015, tendo a Organização recebido 996 resumos válidos (892 propostas de Comunicações Individuais e 104 propostas de Comunicações integradas em 24 Mesas Coordenadas). A distribuição por eixos destes resumos poderá observar-se nos gráficos que se
seguem.
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O processo de avaliação destes resumos pelo Comité Científico está a decorrer e a divulgação dos resultados dos
trabalhos aprovados será feita a 30/11/2015, havendo depois um prazo para recursos que decorrerá entre 1 e
11/12/2015.
O envio de trabalhos completos decorrerá até 20/11/2015 e a divulgação dos resultados dos trabalhos aprovados
será feita a 30/11/2015 , num template especialmente criado para o XI COLUBHE, que será disponibilizado no site
do congresso a 30/11/2015.
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PROJETO “INOVAR” – ROTEIROS DA INOVAÇÃO PEDAGÓGICA: ESCOLAS E EXPERIÊNCIAS DE REFERÊNCIA EM PORTUGAL NO SÉCULO XX (PTDC/MHCCED/0893/2014)
Investigador Responsável: Joaquim Pintassilgo
Instituição Proponente: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

Instituições participantes: Faculdade de Letras da Universidade do Porto / Universidade de Coimbra / Universidade do Minho
Unidades de Investigação envolvidas: UIDEF / CITCEM / CEIS 20 / CIEd
Equipa: Luís Alberto Alves / António Gomes Ferreira / José António Afonso / Ana Maria Pessoa / Anabela Teixeira / Carla Moreira / Carlos Beato / Carlos Henriques / Carlos Manique da Silva / Cláudia Ribeiro / Eduardo
Fonseca / Elsa Rodrigues / Eva Baptista / Francisco Araújo / Francisco Caetano / François Paymal / Raquel Pereira
Henriques / Luís Mota / Maria Romeiras / Filomena Bandeira / Maria João Mogarro / Mário Vieira / Rita Rêgo /
Rodrigo Azevedo / Rui Lima
Consultores:

André Robert, António Pires Ventura, João Barroso, Maria del Mar del Pozo Andrés

Data de início do projeto: 01/01/2016
Financiamento recomendado pelo Painel de Avaliação: €179.618,00
Sumário: Pretendemos, com este projeto, elaborar

tar as raízes de algumas dessas experiências, mas en-

um roteiro selecionado de experiências pedagógicas

fatizando o período que vai de meados desse século

inovadoras e de instituições escolares de referência ao

até à transição para o século XXI pela especificidade

longo do século XX em Portugal. Partindo do concei-

de que se reveste, pelas implicações que tem nas prá-

to de forma escolar (Vincent, 1994), procuraremos

ticas educativas contemporâneas e pela ausência rela-

delimitar como objeto de pesquisa um conjunto signi-

tiva de estudos sobre esse momento, o que abre bo-

ficativo de iniciativas, tendo em vista a construção de

as perspetivas no que diz respeito tanto à originalida-

alternativas parciais ou globais a esse modelo e que

de como à atualidade da pesquisa. Embora não estan-

tiveram como resultado tanto a criação de escolas

do no centro das nossas preocupações, não podere-

que procuraram apresentar-se como diferentes como

mos deixar de ter como primeira grande referência

o desenvolvimento de experiências pedagógicas trans-

as experiências inovadoras concretizadas em Portugal

versais que ambicionavam uma certa exemplaridade.

nas primeiras décadas do século XX, designadamente

Adotamos nesta investigação uma perspetiva histórica,

no período republicano, sob inspiração do movimen-

sem recusar uma aproximação ao presente educativo.

to internacional da Educação Nova.

Teremos em conta todo o século XX, de modo a cap-

anos 30, com a institucionalização do regime autori-

A partir dos
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tário português, o ambiente ideológico tornou-se cla-

renciados. A Escola da Ponte é, porventura, o caso

ramente mais adverso. É a partir dos anos 50 e 60 do

mais paradigmático, mas o que caracteriza, desse

século XX que o movimento de renovação pedagógi-

ponto de vista, o período de transição do século XX

ca se intensifica, com a criação de um conjunto im-

para o século XXI é a enorme variedade de experi-

portante de instituições que se apresentavam como

ências e o hibridismo pedagógico que as caracteriza,

alternativas à pedagogia tradicional. À inspiração da

embora se mantenham presentes algumas das princi-

Educação Nova junta-se, muito em particular, a peda-

pais tradições de inovação. Este projeto propõe-se,

gogia Freinet, então redescoberta e que se corporiza

em síntese, a inventariação dessas instituições e ex-

no Movimento da Escola Moderna, a par de outras

periências inovadoras, no arco temporal indicado, e a

correntes que circulavam internacionalmente. Como

elaboração de monografias aprofundadas sobre um

no caso das escolas novas, foram questionadas, agora

conjunto selecionado de entre essas instituições e

de forma ainda mais ampla, algumas das principais di-

experiências. Procuraremos, ao caracterizá-las, refle-

mensões da forma escolar por via de estratégias di-

tir sobre o próprio conceito de inovação, analisando-

versas como o recurso a formas alternativas de orga-

o tanto na sua historicidade como na sua atualidade,

nizar tanto o tempo como o espaço escolar. Analisam

delimitando os seus contornos em articulação neces-

-se também as formas de flexibilização do currículo, a

sária com a noção de tradição, apelando aqui a um

atribuição de um papel mais ativo aos alunos na cons-

olhar que tenha em conta a complexidade de que se

trução do seu conhecimento ou a transformação dos

reveste um fenómeno como a inovação pedagógica,

papéis dos professores. Mesmo no campo oficial, os

irredutível a lugares-comuns ou slogans. Aproveitare-

anos 60 e 70 assistiram a alguns esforços de moderni-

mos esta pesquisa, finalmente, para refletir sobre o

zação educativa que conduziram a experiências em

caráter de vanguarda, exemplar ou alternativo deste

que a vontade de inovação pedagógica estava presen-

tipo de instituições e de experiências e suas implica-

te, como é o caso da Telescola ou da experiência da

ções no terreno, designadamente a possibilidade de

Matemática Moderna. A democratização da sociedade

as alargar ou, mesmo, de generalizar ao conjunto do

portuguesa, após o 25 de Abril de 1974, mostrou-se

sistema educativo alguns dos seus traços distintivos.

um contexto favorável para a intensificação da escola-

Para esta pesquisa foi mobilizada uma equipa ampla,

rização dos portugueses. Não obstante terem sido

especializada e geograficamente diversa. Foram sele-

esboçadas algumas inovações que procuravam pôr em

cionadas duas dezenas de experiências para serem

causa elementos nucleares da cultura escolar, a gene-

analisadas com detalhe, sem prejuízo de um mapea-

ralidade das escolas continuou, segundo os seus críti-

mento mais vasto. À pesquisa de arquivo típica da

cos, muito presa às invariantes da forma escolar e

investigação histórica juntaremos algumas das estra-

incapaz de introduzir verdadeiras transformações

tégias da investigação interpretativa como o recurso

nessa estrutura. Esse facto continuou a alimentar a

a testemunhos orais e a observação etnográfica.

vontade de construção de projetos claramente dife-
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Pintassilgo, J. & Alves, L. A. (Org.) (2015). História da Educação - Fundamentos Teóricos e Metodologias de Pesquisa: Balanço da Investigação Portuguesa (2005-2014). Porto: CITCEM - UIDEF HISTEDUP.
As Comunicações apresentadas no IV Encontro de História da Educação, que decorreu nos dias 16 e 17 de julho
de 2015 no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, irão dar origem a uma publicação do CITCEM em
colaboração com a UIDEF e HISTEDUP. Esta publicação será intitulada História da Educação - Fundamentos Teóricos e Metodologias de Pesquisa: Balanço da Investigação Portuguesa (2005-2014) e tem por objetivo constituir-se como um livro de referência na área da História da Educação, dando acesso, a um público mais vasto, ao conteúdo
das comunicações que foram apresentadas no encontro. A publicação incluirá ainda um texto de balanço e um
inventário das teses de doutoramento concluídas entre 2005 e 2014 na área da História da Educação, elaborado
por Carlos Beato e Joaquim Pintassilgo, assim como a «Carta a um jovem historiador da educação» escrita por
António Nóvoa e já publicada na revista Historia y Memoria de la Educación, 1 (2015): 23-58.

RECENSÃO
Educação e património cultural: escolas, objetos e práticas1

A Direção-Geral do Património Cultural ocupa-se da inventariação,
estudo e divulgação do património imóvel, móvel e imaterial, privilegiando as áreas da preservação de museus, palácios e monumentos, de
interesse nacional, de interesse público e de interesse municipal em
áreas que, infelizmente, não integram ainda a cultura escolar e a sua
materialidade. Esta é a primeira (de muitas razões seguidamente
enunciadas) que definem este livro como imprescindível e que o levam a ser visto como obra de referência para quem trabalha na área do
património cultural da educação.
O Museu Virtual da Educação (MUVE)2 e esta monografia são os dois
produtos finais do projeto de investigação realizado na área da Educa1- Mogarro, M. J. (Coord.) (2013). Educação e património cultural: escolas, objetos e práticas. Lisboa: Colibri.
2- Consultável em: http://muve.ie.ul.pt
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ção e do Património Cultural: escolas, objetos e práticas,

A clareza dos textos, os pontos de vista teóricos a

entre 2010-2013, sob coordenação de Maria João

partir dos quais as temáticas são analisadas e o inte-

Mogarro.

resse dos assuntos neles abordados faz com que a
leitura seja, em simultâneo, desafiadora, reflexiva,

No que ao primeiro diz respeito, apenas um reparo

profunda e muitíssimo agradável. Organizando-se es-

estético pois a imagem escolhida para painel identifi-

tes escritos por áreas de intervenção e, de forma di-

cador da Educação Feminina é demasiado convencio-

versa da que é a proposta do livro, sugere-se a leitura

nal e configura uma representação questionável de

não sequencial dos diferentes capítulos, ou seja, pro-

género. Em relação ao segundo produto, o livro aqui

põe-se que seja outro o itinerário de leitura, apenas

perlustrado, refira-se que a numeração, titulação/

diverso mas não incompatível com o que nele se pro-

legenda e identificação das fontes, nas figuras e ima-

põe. A estratégia é arriscada mas só pretende colo-

gens que ilustram todos os textos (p. 58, 80, 89…) e

car em evidência a qualidade dos contributos das(os)

as referências finais em cada um deles (p. 140 versus

diversas(os) autoras(es). Sugere-se então a leitura

p. 336-343) careceriam de mais atenção numa obra

sequencial dos cinco grupos assim organizados:

doravante de consulta incontornável na área do património cultural e da cultura escolar.

No primeiro, incluiu-se o excelente texto introdutório Educação e património cultural: escolas, objetos e

Em relação à monografia, em mais de 400 páginas, em

práticas: perspetivas multidisciplinares sobre a cultura

18 textos de 23 autores(as), na maioria mulheres, dá-

material, de Maria João Mogarro e Alda Namora. Ne-

se conta do que foi aquele projeto de investigação.

le são de assinalar as reflexões sobre o contexto internacional em que se coloca o património educativo

“A clareza dos textos, os pontos de vista

e a cultura material escolar, faz-se uma resenha histó-

teóricos a partir dos quais as temáticas

rica do que têm sido as iniciativas concretizadas e as

são analisadas e o interesse dos assuntos
neles abordados faz com que a leitura se-

vicissitudes na área dos museus pedagógicos, assim
como as mais recentes realizações, do Ministério da
Educação aos particulares, para que a recolha, trata-

ja, em simultâneo, desafiadora, reflexiva,

mento e salvaguarda do património museológico edu-

profunda e muitíssimo agradável”

cativo seja possível tendo em conta um referencial
teórico muito bem identificado e caracterizado.

Associação de História da Educação de Portugal

Página 8

Neste grupo incluem-se também Arqueologia y rituales

portância da musealização em educação e das rela-

de la escuela (de Augustin Escolano), “Em caso de dúvi-

ções com a história oral e a cultura escolar imaterial.

da, preservar”: explorando os vestígios da cultura material

Num outro grupo temático incluem-se os textos Es-

e do ensino em escolas inglesas (de Martin Lawn e Ian

cola, higiene e pedagogia: espaços desenhados para o

Gosvenor), Educação e património cultural na Bélgica:

ensino em Portugal: 1860-1920 (de Carlos Manique da

investigação consistente espera por iniciativas museológi-

Silva) e Instituto Superior de Engenharia: um trajeto de

cas (de Marc Depaepe e Frank Simon). No conjunto

ensino e de museologia educativa (de Luís Marques Al-

assim formado, sublinham-se os contributos teóricos

ves e Patrícia Costa) assim como O património cultural

sobre o papel da memória histórica em articulação

da educação no espaço colonial (de Ana Isabel Madeira

com os contextos escolares, sobre os desafios relaci-

e António Manuel Silva). Ali se abordam as questões

onados com a identificação de fontes e com as possí-

dos espaços escolares e da construção de áreas espe-

veis formas de abordar os artefactos escolares, inclu-

cíficas como o museu escolar em Liceus e numa insti-

indo os usos e contextos pedagógicos em que foram

tuição do ensino superior, ainda em funcionamento e

produzidos e testados.

as vicissitudes por que passou uma escola, em território nacional, vocacionada para a educação no espa-

Num segundo grupo incluem-se os textos Rituais es-

ço colonial.

colares e construção da cultura escolar em Portugal na
transição do séc. XIX para o século XX (de Joaquim

Num mais vasto grupo colocam-se Os materiais parie-

Pintassilgo e Lénia Cristina Pedro), O livro escolar co-

tais em Portugal (de Rui Lopes), Translocação de ideias,

mo memória da educação (de Justino Magalhães), Los

migração de objetos e práticas letivas (de Catarina Leal),

museos virtuales, cuando la conservación y la difusión de

Os primeiros passos das disciplinas de ciências nos liceus:

la memoria etnográfica coinciden (de Eulalia Collelde-

materiais, manuais e programas (de Carlos Beato), Os

mont Pujadas) e Haciendo historia com los sentidos:los

materiais didáticos utilizados no processo de ensino-

biens intangibles en educación (de Cristina Yanes Ca-

aprendizagem de conteúdos matemáticos na escola pri-

brera). Os dois textos integrados neste primeiro sub-

mária (séc. XIX-XX) (de Helena Palma), Instrumentos

grupo refletem sobre o conceito de ritual escolar e

matemáticos nos liceus (de Anabela Teixeira) e Marcas

sobre o sistema de rituais da escola republicana assim

empíricas no desenho escolar: tecnologias para formar

como sobre o livro escolar, visto como um dos meios

produtores e consumidores (ensino secundário em Portu-

auxiliares de ensino, ainda hoje base da cultura da

gal – séc. XIX aos finais de 1970) (de Lígia Penim3). De

escola.

índole quase monográfica e integrável na história das

Os dois outros textos, a partir de uma perspetiva

disciplinas escolares, todos estes textos abordam os

espanhola, também colocam a reflexão sobre a im-

materiais didáticos que vão dos quadros parietais aos

3- Como homenagem a título póstumo, sublinha-se o rigoroso contributo para a área da História das disciplinas escolares.
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manuais, aos instrumentos e métodos de utilização nas diversas disciplinas escolares, sejam elas as Ciências Naturais, a Matemática ou o Desenho. A falta de textos semelhantes para outras disciplinas que não as da comummente designada área das ciências é o único reparo passível de ser feito a este conjunto.
Um último grupo, com um único contributo, corresponde ao texto História das mulheres, género e história da educação colonial: o património esquecido da participação feminina no encontro colonial (de Ana Isabel Madeira). Longo,
por necessidade de contextualizar a problemática nele analisada, o texto é incontornável por duas razões: en-

quanto sistematizador do estado da arte das questões relativas ao património cultural e educativo colonial e enquanto promotor de uma agenda de investigação, seja na perspetiva do país que colonizou seja na do que foi colonizado.
Dedicar esta monografia a Rogério Fernandes é ainda uma forma de reconhecer o seu contributo para o estudo
do património e da cultura escolar e de reforçar a inclusão desta área na agenda investigativa da História da Educação.
Ana Maria Pessoa

RECENSÃO
Os Municípios na Modernização Pedagógica1
Os Municípios na Modernização Pedagógica é o terceiro e-book de
uma série que teve a sua origem no projeto “Atlas-Repertório dos
Municípios na Educação e na Cultura em Portugal (1820-1986) ”, coordenado por Justino Magalhães. A presente obra, escrita por autores nacionais e estrangeiros, é composta por dezasseis estudos, reportando-se, por um lado, às realidades portuguesa e espanhola (ao
contexto europeu, de alguma forma); e, por outro lado, à realidade
brasileira. Os contributos dos diferentes autores são organizados em
três partes: os municípios na educação e na cultura; municipalismo e
desenvolvimento local; municípios brasileiros, a educação e o desenvolvimento local. Tomando como unidade de observação os municí1- Adão, A. & Magalhães, J. (Org.) (2014). Os Municípios na Modernização Pedagógica. Lisboa: Instituto de Educação da Universidade de
Lisboa. [e-book disponível em www.ie.ulisboa.pt ]
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pios, e abraçando uma abordagem interdisciplinar

pensar a globalização, no sentido em que o local não

(embora seja privilegiada a análise histórica), os di-

pode ser visto como uma parte do global. O repto é

versos textos suscitam várias possibilidades de leitura

o de perspetivar o município enquanto ideação, plani-

em torno do conceito de município pedagógico.

ficação e realização, ou seja, enquanto território com
identidade e dinâmicas próprias. Desse modo, os mu-

Na apresentação, Justino Magalhães e Áurea Adão,

nicípios dispuseram de margens de autonomia – de

tendo por referência o citado projeto Atlas-

maior ou menor latitude consoante os ciclos de cen-

Repertório, explicitam a conceptualização (são caros

tralização/decentralização –, permitindo o desenvol-

os binómios Estado-Nação, centralização- descentra-

vimento de uma política escolar e educativa. A re-

lização) e a sofisticação analítico-metodológica que

constituição dessa história (local) passou por um sis-

permitiram explorar o município pedagógico como

temático trabalho de pesquisa empírica, mobilizando

meta-história. Uma ideia-chave é a de que os municí-

fontes nacionais, regionais e locais, sendo a informa-

pios tiveram um papel determinante na afirmação de

ção – que possibilitou a elaboração do Atlas-

uma cultura normalizada e vulgarizada pela escola – o

Repertório – metodologicamente organizada em fun-

mesmo é dizer, na afirmação do Estado perante a

ção de cinco quadros histórico-pedagógicos que cor-

Nação –, não obstante a intermitência resultante dos

respondem, no fundo, a períodos que traduzem mu-

ciclos de centralização/descentralização.

danças no ciclo centralização/descentralização.

“Uma ideia-chave é a de que os municípios tiveram um papel determi-

O e-book Os Municípios na Modernização Pedagógica
tem a sua filiação no quadro que foi descrito. Encerra, como se disse, uma abordagem interdisciplinar,

nante na afirmação de uma cultura

elegendo como temática os municípios e a moderni-

normalizada e vulgarizada pela esco-

zação pedagógica numa temporalidade que se esten-

la – o mesmo é dizer, na afirmação

de desde a segunda metade do século XVIII até à atua-

do Estado perante a Nação –, não
obstante a intermitência resultante
dos

ciclos

de

centralização/

descentralização.”

lidade. Ao longo da obra há uma diversidade de fo-

cos, sobressaindo o intervencionismo e a função histórica do município. Crucial é a ideia de que a participação dos municípios na modernização das sociedades foi fundada num processo de aculturação escrita.
Essa assunção é bem ilustrada por Fernández Soria

Nessa perspetiva, o “município como local educati-

(Parte I, Capítulo I), ao perspetivar historicamente a

vo” participou na construção de uma cidadania con-

iniciativa alfabetizadora dos municípios; no decurso

temporânea e foi, pois, constitutivo da Nação. Ao

do século

mesmo tempo, os organizadores sustentam a neces-

preocupações de ordem social e de natureza higiéni-

sidade de lançar um olhar crítico sobre a forma de

co-sanitária – em causa, o bem social. Não raro, eluci-

XIX,

por exemplo, surge muito associada a
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da o mesmo autor, a iniciativa reformadora e a ino-

bem como na promoção de bibliotecas populares e

vação pedagógica partiram dos municípios (em clara

municipais. Porém, como demonstram Carla Luísa

oposição, por vezes, ao governo central). Ainda na

Moreira e Luís Alberto Marques Alves, essa influência

Parte I, abordagens de diversos autores, tendo pre-

foi menos notória no caso da criação de escolas téc-

sente a variação do grau de autonomia dos municí-

nicas, onde pontuou, sobretudo, a geografia da regi-

pios (a intermitência do municipalismo na educação),

ão. Excecional, no país, conforme elucida Áurea

propõem uma reflexão sobre os seguintes aspetos: o

Adão, foi a situação do Município de Lisboa, uma vez

legado histórico-pedagógico dos municípios, se qui-

que assumiu vida própria desde o século

sermos, a significação da educação através do local

do, desde então, várias iniciativas no âmbito da ins-

(em agenda, a preservação da materialidade da escola

trução. São estudos cujo esforço interpretativo e

e do património intangível, bem como a divulgação

narrativa se alicerçam num conjunto diversificado de

dessa herança através dos curricula escolares); o pro-

evidências empíricas, particularmente fontes locais

pósito, particularmente pertinente do ponto de vista

(registos paroquiais, atas camarárias, imprensa perió-

científico, de gerar novas interpretações do processo

dica local …).

XVI,

toman-

de escolarização através de representações espáciotemporais dinâmicas (é aqui relevante o olhar prove-

Na última parte do e-book, inteiramente consagrada à

niente da área científica de Geografia); os critérios

realidade brasileira (municípios dos Estados do Rio

que orientaram a distribuição de verbas destinadas à

Grande do Sul, Sergipe e São Paulo) no decurso do

educação nos municípios portugueses (décadas de

século

1870-80 e início da República), dependentes, sobre-

camente, até à atualidade), sobressaem, entre outros,

tudo, elucida-nos Gilda Soromenho, das caraterísti-

os seguintes aspetos: a importância da gestão munici-

cas populacionais dos municípios; a ideia de

pal da educação, no sentido de uma proximidade e

“reemergência do local” ao longo dos últimos 40

de um conhecimento mais familiar e pessoal das co-

anos da vida democrática portuguesa, no pressupos-

munidades – um comprometimento que não é im-

to, sustenta João Pinhal, de que a descentralização

posto por outras instâncias de administração e assen-

será tanto mais efetiva quanto mais educadas forem

te em procedimentos burocráticos; o papel promo-

as populações (tese que tem claros enraizamentos

tor de instrução pública dos municípios, numa lógica

históricos).

de potenciação de iniciativas de atores locais

XX

(apenas um dos estudos se estende, prati-

(beneméritos, designadamente).
Há um outro conjunto de estudos (Parte II), incidindo sobre a realidade portuguesa, que permite ao lei-

Pela teorização acerca da modernidade escolar, pela

tor perceber até que ponto foi marcante a influência

sedimentação de conceitos-chave, pelo conjunto de

dos municípios no desenvolvimento local. O elemen-

apreciações pluralistas, pela sofisticação analítico-

to municipal, por exemplo, foi uma referência decisi-

metodológica que permitiram a reconstituição siste-

va na criação de escolas primárias e liceus municipais,

mática (assente numa diversidade de fontes, sobretu-
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do, locais) da importância da dinâmica municipal e, ainda,
pelas perspetivas de investigação que abre, Os Municípios
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“Os Municípios na Modernização Pedagógica constituem uma referência obrigatória

obrigatória para quem deseje aprofundar o seu conheci-

para quem deseje aprofundar o seu co-

mento acerca da participação dos municípios na moderni-

nhecimento acerca da participação dos

zação das sociedades. Por conseguinte, sobre a temática

municípios na modernização das socieda-

nada poderá ser escrito sem se reportar a esta obra (e à

sua filiação, o Atlas-Repertório).

des.”

Carlos Manique da Silva

RECENSÃO
Do Portugal das Luzes ao Portugal Democrático. Atlas-Repertório dos Municípios na Educação1

Como se afirma logo a abrir o livro, ele “é produto do Projecto
Atlas-Repertório dos Municípios na Educação e Cultura, em
Portugal (1820-1986) ”. Na sequência de outros resultados com
que a equipa nos foi brindando desde 2011, debrucemo-nos
agora sobre este em particular. Nas suas 338 páginas, com os
Anexos a ocuparem a partir da página 196, este “produto científico” assumir-se-á durante muito tempo como uma referência
para os investigadores da História da Educação, por três razões
que entendo como mais relevantes: a) pelo novo quadro con-

ceptual que abre não permitindo mais que sejam ignorados termos, conceitos e quadros de análise no tempo longo que devemos passar a incorporar; b) a incorporação na História da Educação de abordagens “analíticas” até aqui apenas aceites esporadicamente na epistemologia da História geral; c) pela herança
que lega aos futuros investigadores, revelando-se neste particu-

1- Magalhães, J. (Org.) (2014). Do Portugal das Luzes ao Portugal Democrático. Atlas-Repertório dos Municípios na Educação. Lisboa: Instituto
de Educação da Universidade de Lisboa. [e-book disponível em www.ie.ulisboa.pt ]
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lar o contributo dos Anexos que se evidenciam ca-

professor do curso complementar do ensino secun-

pacidade de sistematização, deixam em aberto análi-

dário onde a abordagem da História de Portugal era

ses mais específicas sobre os temas propostos.

estruturada em torno dos “complexos históricogeográficos”, propostos por Vitorino Magalhães Go-

“este “produto científico” assumir-se-á du-

dinho, mas que deixavam, inexplicavelmente, de fora

rante muito tempo como uma referência

os séculos XIX e XX. Ora, os cinco quadros históri-

para os investigadores da História da
Educação”

co-pedagógicos que Justino Magalhães nos propõe

(Pombalismo-Joanismo/Estatalização; Vintismo, Liberalismo, Regeneração/Nacionalização; O Local como
Autarquia – Municipio Pedagógico/Republicanismo;

Comecemos pelo novo quadro concetual: quadros

Estado Novo/Município Corporativo; Revolução De-

histórico-pedagógicos, município pedagógico, rede

mocrática) incorporam naturalmente as investigações

escolar,

centralização/

que foram sendo realizadas de forma mais particulari-

descentralização educativa, estatalização, arquivo

zada ou tematizada ou, ainda, cronologicamente mais

histórico-pedagógico, cartografia educativa e cultu-

circunscritas, mas rompe com a ditadura do tempo

ral, modernidade educativa, repertório educativo,

político, trazendo para a análise histórico-pedagógica

pedagógico e cultural, são, entre muitos outros, ter-

ideias que se corporizaram ou ensaiaram, ou simples-

mos e conceitos que ganharam conteúdo, identidade

mente foram propostas, e que demoraram o seu

e significado. Sabemos que nem todos são novidade,

tempo

mas a capacidade de lhes dar espessura compreensi-

espartilho temporal (a que nos parecia levar a delimi-

va no tempo longo, entre meados do século XVIII e

tação em quadros) conseguimos vislumbrar ideias,

últimas décadas do século XX, tornam-nos hoje ex-

pensamentos, sugestões, propostas, iniciativas que

tremamente mais ricos na sua semântica. Depois da

marcaram o terreno da educação e da cultura (em

obra Da Cadeira ao Banco – Escola e Modernização

particular bibliotecas e associações) e que não tive-

(séculos XVIII a XX), editada em 2010, o autor pre-

ram o mesmo ritmo dos acontecimentos do tempo

senteia-nos com uma aplicação eminentemente prá-

curto político ou militar. Neste sentido, o tempo on-

tica dessa “busca incessante” de uma modernidade,

de se inscreveram até aqui a esmagadora maioria das

inscrita no tempo longo e escrita com uma originali-

nossas investigações tem agora conjunturas e estru-

dade vocabular que nos obriga a não prescindir dela

turas de natureza histórico-pedagógica que ajudarão

em futuras investigações.

a dar um outro sentido a esses trabalhos mais parti-

território

educativo,

a

institucionalizarem-se.

Num

pseudo-

cularizados.
Quando refiro as “abordagens analíticas” desta obra,
estou a pensar na carga simbólica que a revista

Mas referia-me ainda à herança que lega aos futuros

“Annalles” teve nas nossas formações, mas estou

projetos e investigações na nossa área. Lendo as mais

também a recordar os meus primeiros tempos de

de 300 páginas, compreendemos o significado e al-
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cance desta herança. As pontas soltas que o autor

leitura da obra que recenseia, muito menos isso é

nos vai deixando ao longo deste livro avivam-nos

possível com esta e, pelo que atrás ficou dito, o obje-

fontes que nos escapavam em termos de significado e

tivo era mesmo deixar apenas no ar a necessidade da

de localização, indicam locais que foram visitados mas

sua leitura, até porque, como todos sabemos, o co-

cuja riqueza documental não pôde ser explorada, in-

mentário só existe porque a obra o precedeu e só

dicam novas cartografias a fazer rentabilizando os

espero que este sirva para despertar o gosto pelo

dados agora disponíveis, permitindo-nos, na riqueza

mergulho na própria obra. Será tonificante esse mer-

dos 17 quadros dos Anexos, vislumbrar o quanto

gulho, isso posso assegurar!

ainda há para fazer. Neste sentido, mais do que um
ponto de chegada que todos devemos ler, é um ponto de partida, para nós e para aqueles que nos procuram na perspetiva de encontrarem nos nossos conselhos caminhos para o seu interesse histórico na educação.

“Neste sentido, mais do que um ponto de

chegada que todos devemos ler, é um ponto de partida, para nós e para aqueles que
nos procuram na perspetiva de encontrarem nos nossos conselhos caminhos para o
seu interesse histórico na educação.”
Para uns, jovens investigadores, ou para outros,
seniores, a herança deste livro remete-nos para uma
nova visão das problemáticas, um novo vocabulário,
mas sobretudo a importância que, pensando nós que
era apenas de hoje, essas problemáticas tiveram no
tempo longo da história portuguesa, na longa luta
entre centralização e descentralização, na permanente tensão entre centro (governo) e periferia
(município) e no longo caminho que percorrem as
ideias até se institucionalizarem… ou não.
Não sendo possível qualquer recensão substituir a

Luís Alberto Marques Alves
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