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EDITORIAL
Constituída há pouco mais de dois anos, a HISTEDUP tem procurado, através de diversas iniciativas desenvolvidas em Portugal e no estrangeiro, afirmar a comunidade
portuguesa de historiadores da educação. E cremos que o tem feito de maneira bemsucedida. Se, em 2016, através de um conjunto muito significativo de atividades associativas, mostrámos a vitalidade que pretendíamos imprimir à nossa ação – bastará,
para o efeito, lembrar a realização do COLUBHE e do VIII Encontro Ibérico de História da Educação –, agora, no decurso de 2017, perspetivam-se novos e importantes
desafios. De facto, na próxima Assembleia Geral da HISTEDUP, a realizar no início de
junho, discutiremos a nossa participação e/ou organização dos seguintes encontros
científicos: Ibérico (Braga, 2019), CIHELA (Lisboa, 2020) e ISCHE (Porto, 2020). Trata-se, certamente, de uma responsabilidade acrescida, pressupondo o envolvimento
dos sócios e, não menos importante, o compromisso da presente e da futura Direções.
Interessa, por outro lado, dizer que nos próximos meses a comunidade científica portuguesa estará representada nos seguintes eventos: Congresso internacional
«Sociedad, educación y élites» (Bilbao, 17 a 19 de maio de 2017); «ISCHE 39: Education and Emancipation» (18 a 21 de julho de 2017); «Genève, une plateforme de l’internationalisme éducatif au 20e siècle» (Genebra, 14 a 15 de setembro de 2017); «XIX
Coloquio de Historia de la Educación» (Escorial, 19 a 22 de setembro de 2017).
A par, é importante que a comunidade portuguesa de historiadores da educação vá
progressivamente acolhendo jovens investigadores (também na HISTEDUP). Um sinal
claro de mudança nesse sentido (de renovação, portanto) foi dado no último Encontro Ibérico (Lugo, 2016). De facto, as comissões organizadoras optaram por dar voz a
investigadores recém-doutorados ou, mesmo, em fase de conclusão de doutoramento.
A divulgação da produção científica portuguesa – refira-se, por exemplo, que na página web da HISTEDUP estão já disponíveis as atas dos ibéricos (1992-2016) – é, certamente, uma forma de dar corpo a uma comunidade e de unir diferentes gerações de
investigadores.
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VIDA ASSOCIATIVA
ASSEMBLEIA GERAL DA HISTEDUP
Convocam-se todos os membros da Associação de História da Educação de Portugal para a Assembleia Geral a
realizar no dia 9 de junho de 2017, pelas 17h30m, no Auditório 2 do Instituto de Educação da Universidade de
Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Aprovação da Ata da Assembleia anterior;

2. Informações;
3. Relatório de Atividades e Contas relativas a 2016;
4. Plano de Atividades de 2017;
5. Calendarização e propostas para a organização de futuros encontros: Ibérico (2019); CIHELA (2020),
ISCHE (2020), XIII COLUBHE (data ainda por definir);
6. Outros Assuntos.
O Presidente da Assembleia Geral
Justino Pereira de Magalhães

Quota de 2017 da HISTEDUP – Campanha de sócios
A HISTEDUP, para manter a sua atividade, necessita do apoio de todos/as os/as colegas que investigam e ensinam
História da Educação. Vimos, assim, apelar, mais uma vez, àqueles e àquelas que ainda não deram esse passo para
que se inscrevam como associados. Optámos por uma quota relativamente baixa no sentido de incentivar esse
processo. Precisamos, além disso, que todos os que já se associaram mantenham as suas quotas em dia, o que
não acontece neste momento.
No caso daqueles que já são sócios basta que façam uma transferência no valor de 20€ para a conta da HISTEDUP - 003300004546422194405. Em seguida, devem enviar cópia digitalizada do comprovativo para o endereço de e-mail da Associação - sophe.pt@gmail.com
Para os que ainda não são sócios, segue em baixo o link para o boletim de inscrição. Depois de o preencherem,
devem enviá-lo para o e-mail da Associação, juntamente com o já referido comprovativo de transferência.
Por solicitação de vários associados, e no sentido de evitar atrasos inadvertidos, sugerimos que a quota anual de
sócio da HISTEDUP - Associação de História da Educação de Portugal - seja transferida anualmente no mês de
janeiro para a conta com o NIB acima indicado ou IBAN PT50-0033-0000-45464221944-05. Cada sócio terá de
dar instruções ao seu banco para a concretização dessa transferência no valor de 20 Euros.
Ficha de inscrição como sócio(a) da HISTEDUP

Associação de História da Educação de Portugal

Página 3

DESTAQUES
Colóquio | A escola e o Mundo Rural: Perspetivas Históricas e Comparadas

Associação de História da Educação de Portugal

Página 4

Associação de História da Educação de Portugal
Lançamento de Livros

Página 5

Associação de História da Educação de Portugal

Página 6

Atas dos Encontros Ibéricos de História da Educação
As comunidades científicas exteriorizam-se por afinidade investigativa, por capacidade de partilha, por persistência
de encontros, por disponibilidade de resultados.
Aquelas que pretendem deixar marcas no tempo afirmam-se também por procurarem deixar num espaço mais
físico ou mais virtual os contributos que os seus membros, em diferentes momentos, tiveram a generosidade de
legar.

Todos os contributos generosos são intemporais, porque enquanto investigadores que trabalhamos com o tempo
sabemos contextualizá-los e, ainda hoje, atribuir-lhes sentido, deles retirando ensinamentos úteis para o que continuamos a fazer.
Enquanto coletivos organizados em Sociedades ou em Associações, temos a obrigação de tudo fazermos para tornar acessível o que ainda hoje revela essa utilidade.
Foi assumindo esta responsabilidade social, cívica e científica que a Sociedade Espanhola de História da Educação
(SEDHE) e a Associação de História da Educação de Portugal (HISTEDUP) procuraram o interlocutor capaz de
materializar a perenidade dos textos dos Encontros Ibéricos que, desde 1992 até 2016, foram corporizando os
nossos pensamentos, as nossas reflexões e as nossas propostas. Encontrámos essa recetividade na Faculdade de

Letras da Universidade do Porto que, através da Biblioteca Digital, permitiu tornar o desejo expresso no nosso
Encontro de Lugo (2016) na realidade que hoje têm a possibilidade de usufruir.
Boas leituras, bons regressos aos textos intemporais, boas provocações para os percursos que ainda ousem trilhar ou encaminhar outros mais novos para os percorrerem!
Associação de História da Educação em Portugal (HISTEDUP)
Sociedade Espanhola de História da Educação (SEDHE)
Biblioteca Digital da FLUP
Publicações Encontros Ibéricos de História da Educação
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Colubhe 2016 | Livro de Conferências
Investigar, Intervir e Preservar em História da Educação
O nosso caminho é sempre fruto da nossa história e da nossa herança. Para o percorrer precisamos do presente
onde nos contextualizamos, nos identificamos e nos afirmamos. Os encontros são locais de partilha, de convívio,
de consolidação e de criação de agendas para o futuro. Os Congressos Luso Brasileiros de História da Educação
têm sido tudo isto e tudo o que não é possível circunscrever em palavras. As suas memórias só poderão ser mais
perenes se conseguirmos materializa-las em produtos que hoje podemos ler, amanhã rever e depois alguém constituir como objeto de estudo.
O Porto em 2016 serviu de palco a mais um destes encontros onde, sob o lema Investigar, Intervir e Preservar,
procurámos reafirmar o que nos une enquanto agentes de um espaço de investigação, mas também aquilo que nos
diferencia em termos de produtos, de técnicas, de metodologias, em suma de uma identidade cultivada na autonomia. A ordem por que decidimos elencar a agenda do encontro remete-nos também para a hierarquia de importância que concedemos a cada um. Investigar como um quadro epistemológico específico que convirá sempre rever e afinar. Intervir porque, desde há algum tempo, importa reivindicar um espaço de intervenção social. Preservar porque na volatilidade das coisas importa defender a cultura material escolar e exigir a sua permanência física
num mundo cada vez mais virtual. Esta agenda serviu também para percebermos se o que cada um pensa encontra
interlocutor na comunidade científica a que pertencemos.
(In Investigar, Intervir e Preservar em História da Educação, p. 7)

Este livro foi coordenado por Luís Alberto Marques Alves e Joaquim Pintassilgo e conta com textos de Justino Magalhães, Diana Gonçalves Vidal, Marcus Aurelio Taborda de Oliveira, Jorge Ramos do Ó, Terciane Ângela Luchese,
David Justino, Angela de Castro Gomes e Margarida Louro Felgueiras.

Acessível em: Investigar, Intervir e Preservar em História da Educação
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Colubhe 2016 | Atas
No âmbito do Colubhe 2016 foram publicadas, na página do Congresso, as Atas do XI Congresso Luso Brasileiro de
História da Educação.
Poderá aceder e descarregar os ficheiros em:
Atas do XI Congresso Luso Brasileiro de História da Educação.

HECL—History of Education & Children’s Literature

History of Education & Children's Literature www.hecl.it
Call for papers – Número especial de «History of Education
& Children’s Literature» n. 1, 2019: «Memories and Public
Celebrations of Education in Contemporary Times»
Propostas em inglês (entre 500 e1000 palavras) devem ser
enviadas até 30 setembro 2017 para: roberto.sani@unimc.it.
Os resultados serão publicados a 30 de Novembro de 2017.
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História : Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, série IV, vol. 6, 2016
No ano em que a Constituição da República Portuguesa completa quarenta anos e passam trinta sobre a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo, leis nas quais a educação foi investida como direito universal e alicerce fundamental do processo de democratização e desenvolvimento da sociedade portuguesa no quadro da crescente interdependência e solidariedade entre todos os povos do mundo, a História –

Revista da FLUP lançou um pedido de artigos científicos sobre um tema
que de imediato assistiu ao nosso pensamento em língua inglesa, mercê
da sua significação sociopolítica e poder sintético (Learning the Word
and the World), tal como Daniel Lindmark mobilizou para analisar a
tensão colonial entre os estudantes aborígenes da Lapónia e a introdução da cultura letrada pelas autoridades suecas nos séculos XVII e
XVII1, título que, depois de traduzido para a língua portuguesa
(Aprendendo a Palavra e o Mundo), teve de ser especificado de modo a
viabilizar a legibilidade e inteligibilidade dos objetivos do presente dossiê temático por parte da comunidade
científica, a saber: “Abordagens históricas da alfabetização, educação, globalização e emancipação”.
O resultado do repto lançado que ora se dá a lume é deveras animador e representa o lugar de receção, interpretação e convergência do tema com a produção científica desenvolvida por diversos investigadores portugueses, espanhóis e brasileiros sobre temáticas que oscilam entre o espaço/tempo geográfico da educação, regido por temporalidades calendarizadas e circulares, e o espaço cibernético da mesma, padronizado pela
magnitude zero do tempo, ou ainda entre a afirmação e exibição da construção da modernidade sólida (de base estatal, institucional, político‑normativa e social) e a modernidade líquida (individual/individualista, portátil,
fluída, eletrónica e competitiva), pronta‑a‑consumir, tal como foi caracterizada por Zigmunt Bauman.
A alfabetização é a temática dominante no presente dossiê. Percorre, de modo declarado, os artigos de Vera

Lúcia Nogueira e Luciano Mendes Faria Filho (Escolarização, trabalho e cidadania: a educação de adultos no
Brasil no século XIX), de Fabiana Sena e Wojciech Andrzej Kulesza (História da leitura e alfabetização: convergências e prognósticos de pesquisa) e de Daniela Vilaverde e Silva (A Campanha Nacional de Educação de
Adultos no Estado Novo: uma leitura dos debates parlamentares) e, de forma implícita, o artigo de Catarina
Neves (Trilhos da educação e do português em Angola).
(In História, Revista da FLUP, p. 9-10)

Este dossier temático foi coordenado por Luís Grosso Correia e está disponível para consulta e descarga em
linha em
História : Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
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RECENSÃO
O Instituto se Odivelas. 115 anos a formar e a educar1

“o testemunho de uma
instituição

que

não

se

sentindo respeitada fala
através

do

esforço

de

mobilização e da marca
simbólica deixada por alguns
dos seus personagens”

A

monografia sobre o Instituto de Odivelas resultou de uma iniciativa da Associação das Antigas Alunas do
Instituto de Odivelas (AAAIO). Segundo as palavras da presidente da direção desta associação, Joaquina

Cadete Phillimore, com a edição de uma monografia consagrada à história do Instituto de Odivelas pretendeu-se
partilhar com as antigas alunas e com «os demais interessados» a história de um estabelecimento que marcou a
vida de quem o frequentou. No alinhamento das motivações desta iniciativa da associação, sublinho a opção por
uma análise histórica, a realizar por especialistas, em particular da educação, em lugar do registo de uma memória
instruída por emoções. Semelhante intenção, expressa por Joaquina Cadete, tinha assim o objetivo de produzir

«um documento passível de ser utilizado como ferramenta de consulta para estudiosos da educação em
Portugal» (posfácio, pp.155-156), objetivo que foi conseguido com a conclusão do livro aqui recenseado.
Mas a ideia da AAAIO não surgiu dissociada do encerramento recente do Instituto de Odivelas, seguido da
desocupação das instalações. Corresponde, justamente, ao desejo de propiciar “outra vida” à instituição. E esta
passa pela construção da história do Instituto, impossível de desapegar do seu próprio espaço físico e,
naturalmente, do protagonismo dos seus “fundadores”. Assim, a estrutura da obra e a orientação temática reflete
estas proposições. David Justino considera por isso o livro como «o testemunho de uma instituição que não se
1– Vaz, M. M.; Paccetti, V.; Pintassilgo, J.; Mogarro, M. & Loureiro, L. (2017). O Instituto se Odivelas. 115 anos a formar e a educar. Lisboa:
Associação das Antigas Alunas do Instituto de Odivelas. 156 pp.
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sentindo respeitada fala através do esforço de

edifícios monásticos que, após a extinção das ordens

mobilização e da marca simbólica deixada por alguns

religiosas, em 1834, acolheram serviços públicos,

dos seus personagens» (prefácio, p. 9).

como estabelecimentos assistenciais e educativos.

A

monografia

organiza-se

em

enlaçados

cronologicamente

contextos

políticos

e

e

sociais

três

capítulos,

referenciados
que

a

enquadram

historicamente o nascimento da instituição e as suas
mudanças

de

rumo,

ciclos

configurados

por

orientações e programas diversos e por alterações na
função social do estabelecimento de Odivelas. Nesta
diacronia, a história do mosteiro, inscrita no capítulo
de abertura, autonomiza-se na sua especificidade mas
inteiramente justificada face à relevância simbólica da
estrutura monástica onde se instalou o Instituto,
elemento intrínseco à sua identidade. E bem assim
considerando a importância do estudo da arquitetura
e da organização funcional do espaço para uma
melhor compreensão do internato, não dispensando
a reconstituição da sua ambiência (paisagens, escalas,
circulações, cores, texturas, luz, amplitude térmica,
etc.).

Data desta fase de ocupação a mais significante
alteração

destes

conjuntos

edificados,

porque

implicou uma mudança de função, guiada por
exigências muito afastadas dos princípios que hoje

valorizamos

na

conservação

do

património

arquitetónico de valor histórico. E os maiores
“estragos” produziram-se por efeito natural, face ao
estado ruinoso destes edifícios e aos magros
recursos para intervenções globais, substituídas estas
por obras parcelares e muita improvisação na
ocupação dos espaços conventuais sem que por isso
se

lograsse

obter

instalações

apropriadas

às

inovações pedagógicas introduzidas no programa da

instituição educativa.

A aspiração de qualquer

diretor de um estabelecimento de ensino chegou a
Odivelas em meados do século XX, com obras
profundas

de

reconstrução

/ampliação

das

dependências conventuais num momento em que o
Instituto, ainda com vocação assistencialista, se

O primeiro capítulo, assinado por Maria Máxima

transforma num colégio para educação das elites,

Vaz e tendo por título «O Mosteiro de S. Dinis e de

como assinala J. Pintassilgo no capitulo III, consagrado

S. Bernardo» (pp. 11-55), centra-se na história deste

ao

instituto de vida consagrada, desde a fundação, no fim

Odivelas. Esta parte, embora, pouco explorada por

do século XIII, por iniciativa régia (D. Dinis), até ao

Maria Máxima Vaz considero-a fundamental, quer

seu encerramento, dois anos depois da morte da

para o estudo do Instituto de Odivelas quer para um

última abadessa, em 1886, data em que o edifício

projeto de refuncionalização do edifício atual. As

entrou na plena posse do Estado. Da leitura deste

fotografias insertas nas páginas 127-133 pertencem a

texto, repleto de detalhes, de observações críticas e

um álbum fotográfico produzido por instâncias

de correções históricas, fica a imagem da imensa

oficiais que celebra esta nova fase do Instituto,

manta

mosteiro

inteiramente espelhada na dimensão quase luxuosa

atualmente. Uma situação comum a muitos outros

das suas instalações e no cuidado colocado no

de

retalhos que

constitui

o

projeto

educativo

do

estabelecimento

de
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afeiçoamento dos seus espaços, dos quais não ficou

impulso pela intervenção da Rainha Dona Amélia. E

excluído o design do mobiliário então produzido para

quando a política assistencial do Estado se retraiu em

equipar o renovado estabelecimento de ensino, a

favor das associações privadas, já no Estado Novo,

lembrar o programa decorativo das pousadas mais

esta tradição caritativa cara à aristocracia, em especial

tradicionais promovidas pelo SPN/SNI.

na proteção às raparigas, estava longe de estar

Com o capítulo II, intitulado «O Instituto Infante D.

esquecida.

Afonso»

registo

preparava criadas de servir, é aquele outro que se

diferenciado, temperado por memórias da autora,

afirma em Odivelas, durante a República, com o

Virginia Paccetti, aluna do Instituto, para onde entrou

Instituto já então a ser distinguido como uma escola

em 1922, aqui tendo realizado a sua formação, desde

inovadora, questão a partir da qual se constrói o

o ensino primário até à habilitação para a Escola do

capitulo III - «O Projeto Educativo do Instituto de

Magistério Primário. Empenhou-se, na década de

Odivelas numa perspetiva histórica».

1960, na revitalização da Associação das Antigas

O que V. Paccetti descreve J. Pintassilgo e M.J.

Alunas, de que foi dirigente. O seu texto, escrito em

Mogarro

1987, incide sobre a fundação da instituição, sob

inclusivamente o protagonismo de Ferreira de Simas

proteção da família real, então com intuitos

como diretor do Instituto (1919-1941) e uma das

assistencialistas (Instituto D. Afonso, 1899), e

referências pedagógicas da primeira metade do século

acompanha a sua evolução desde a Monarquia

XX.

(pp.

56-82),

entra-se

num

à

Bem

diferente

problematizam

deste

e

modelo,

interpretam,

República, quando o estabelecimento se passa a

O afastamento de Ferreira de Simas,

designar Instituto Feminino de Educação e Trabalho

focado

(1911), integrado na recém criada Obra Tutelar e
Social dos Exércitos de Terra e Mar. Descritivo e
detalhado, muito baseado na sua memória, próxima

de

forma

contida

mas

dramática pela sua ex-aluna, surge
para os investigadores como um

dos acontecimentos mais recuados ou formada já

marco na viragem operada no

como aluna e como ex-aluna, o texto de Virgina

estabelecimento de Odivelas, exigindo

Paccetti institui-se como uma fonte documental, diria

um novo reposicionamento para

mesmo preciosa. Atores, encenações de eventos,

observar o conteúdo fundamental do

objetos, espaços, atividades, tantos os elementos de
que se socorre para, numa homenagem não ocultada
ao Infante D. Afonso de Bragança e à Rainha D. Maria

que

programa educativo da instituição: a
educação

da

mulher,

numa

Pia, nos introduzir nas práticas de assistência

perspetiva integral e em regime de

promovidas pela família real. Como sabemos, as

internato.

primeiras creches foram introduzidas pela Rainha

Também estes aspetos da sua história mais recente

Maria Pia e o combate à tuberculose teve um decisivo

se encontram contemplados na parte conclusiva do
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capítulo III, que beneficiou da colaboração de Lurdes

A concluir, dois comentários finais. Aos três capítulos

Loureiro.

que organizam o livro, dever-se-á anexar um “texto”

Joaquim Pintassilgo, na linha de estudos já efetuados,

paralelo, composto por uma centena de fotografias

que retoma e aprofunda nesta obra, parte de três

que justificavam plenamente a construção de um

problemáticas para construir uma narrativa contínua

capítulo próprio, apoiado num inventário e numa

sobre o tema proposto: a questão da inovação

análise crítica. O estudo mais aprofundado da

pedagógica / instituições escolares modelares, em

inovação pedagógica, por via de uma instituição

perfis associados ao movimento da Educação Nova; o

considerada no seu tempo modelar e que deste

conceito de educação da mulher, numa perspetiva

modo se projetava, quiçá além fronteiras, através de

formal; e o conhecimento de modelos e práticas

representações encenadas das suas práticas, traria

científicas através da internacionalização (bolsas e

decerto resultados surpreendentes. Depois de ler

viagens de estudo). São estas coordenadas que

este livro, é, no mínimo, de justiça, felicitar a

orientam a exposição, começando por revisitar a

Associação pelo projeto e os seus autores por a ele

imagem do Instituto na imprensa pedagógica da época

terem aderido.

e prosseguindo na análise de várias disposições

É necessário replicar este exemplo,

normativas,

os

até porque urge valorizar o imenso

regulamentos, aos quais se juntam os relatórios de

património do Instituto (arquitetónico,

com

particular

destaque

para

actividades e de júris de exames, para assim
identificar

práticas

pedagógicas

e

experiências

inovadoras conotadas com a Educação Nova, ao

arquivístico e material). Esta continua
a ser a melhor forma de o

mesmo tempo que fornece dados sobre a população

salvaguardar e também de renovar a

internada, o sucesso escolar obtido, o corpo docente

investigação em história da educação,

e os demais funcionários. Uma incursão pelo arquivo

muito em particular no que respeita

de Ferreira Simas, permitiu-lhe abrir um tópico para

ao estudo do internamento, tanto em

nos aproximar do pensamento daquele diretor
emblemático. Há ainda lugar para um destaque
especial sobre a médica Adelaide Cabete, da
responsabilidade de Maria João Mogarro. Figura

estabelecimentos de formação das
elites

como

em

instituições

assistenciais e correcionais.

relevante no movimento feminista republicano, levou

Suspeito que nas primeiras décadas do século XX

para o Instituto, na sua prática docente, o ensino da

uma boa parte da adesão às novas correntes

Higiene e da Puericultura, um campo renovador no

pedagógicas se fez efetivamente por este meio.

combate à mortalidade infantil e à promoção da
saúde, incorporado na educação da mulher, como o

demonstra aquela historiadora.

Filomena Bandeira
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RECENSÃO
O ensino dos Jesuítas – Colégio de São Fiel (1863-1910)1

A

obra O ensino dos Jesuítas – Colégio de São Fiel (1863-1910)
coordenada pela Associação Hisculteduca, na pessoa de

Ernesto Candeias Martins, tem como objetivo apresentar uma
das instituições de ensino que maior prestígio alcançou a nível

local, nacional e internacional, nomeadamente no que se refere à
sua obra educativa, pedagógica, cultural e científica.
Este robusto volume, composto por quase 400 páginas, encontrase dividido em duas grandes partes: “Os Jesuítas em Portugal – da
Ratio Studiorum à investigação científica” e “Colégio de S. Fiel
(1863-1910) – um marco na história da educação em Portugal”.
“A primeira, (...) aborda a pedagogia inaciana, com base na Ratio e
nos princípios de ensino e de investigação dos colégios dos jesuítas. O segundo é exclusivamente dedicado ao Colégio de S. Fiel,
no seu contexto social, político e educativo, nas suas origens (...) nos vários aspetos da sua evolução como estabelecimento de ensino da Companhia de Jesus” (p.14).
Todo o trabalho reunido nesta obra foi sustentado do seguinte modo: produção elaborada a partir dos colóquios organizados pela Associação HiscultEduca, a 14 de julho e a 27 de outubro de 2016; recolha e análise de
documentação avulsa e de testemunhos orais; e trabalho de pesquisa em arquivos, centros de documentação,
bibliotecas e hemerotecas.
No capítulo “O Modus Parisiensis: uma fonte incontornável na educação da Companhia de Jesus” (pp.17-38)
José Manuel Lopes revisita este modus operandi ao longo da história da educação e reforça a sua atualidade: “o

modus parisiensis é atual e vive em muitas das teorias pedagógicas contemporâneas, só que com roupagens diferentes” (p.34). Teresa da Fonseca Rosa aborda “o ensino religioso em Portugal e a Companhia de Jesus” (pp.4167) apresentando uma retrospetiva da educação em Portugal antes dos Jesuítas e dos colégios por eles criados
até meados do século XVIII.

Pelo ensino a Companhia acreditava transformar a sociedade à luz do seu ideário reformista católico e, simultaneamente, reforçar a sua afirmação como Ordem; para tal, “apostaram
numa atividade escolar aberta a leigos, experiência que constituiu um dos distintivos da
educação jesuíta” (p.54).
1– Associação HiscultEduca (2016). Ensino dos Jesuítas – Colégio de São Fiel 1863-1910. Castelo Branco: RVJ-Editores.
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A relação entre “o Colégio de São Fiel e a história da

No último capitulo “O Colégio de São Fiel em ´Res

ciência em Portugal” (pp.69-103) é aduzida por Fran-

Memorandae´: das origens à governação e estrutura

cisco Malta Romeiras que explicita a exemplaridade

de ensino” (pp.329-398), Ernesto Candeias Martins,

do ensino das ciências pelos jesuítas, nomeadamente

apresenta, por um lado, uma análise evolutiva da ar-

a modernidade dos gabinetes de física, qualidade das

quitetura e espaço(s) do colégio e, por outro, inter-

coleções de botânica, zoologia e mineralogia e dos

preta a cultura educativa do colégio (organização es-

observatórios, nomeadamente o de meteorologia. O

colar, metodologia de ensino, atividades curriculares

autor dedica também grande parte deste capítulo a

e extracurriculares, disciplina, entre outras), conclu-

uma apresentação crítica da história da revista Broté-

indo que o ensino ministrado em São Fiel era inte-

ria – Revista de Sciencias Naturaes do Collegio de S. Fiel

gral, articulando a “educação intelectual (e científica),

no período temporal compreendido entre 1902 a

humanista,

2002.

cívica” (p.393).

Luís Dias da Costa enquadra “o Colégio de S. Fiel

Apresentada sumariamente esta obra sobre o Colé-

(1863-1910) no contexto social e político” (pp.113-

gio de São Fiel, importa concluir referindo um aspeto

266) de meados do século XIX ao início do XX. O

que sobressai em muitos dos capítulos:

autor faz uma caracterização pormenorizada dos as-

petos sociais e políticos entrecruzando-os com uma
descrição detalhada da história do Colégio de São Fiel
(1863-1910), que nos seus primórdios teria sido Or-

social,

física,

estética

e

“sobre a direção dos padres da Companhia de Jesus, foi um colégio de
ensino primário e secundário que,

fanato de assistência e educação para meninos órfãos

pela qualidade de ensino atraía estu-

(1850-1852) e, posteriormente, Seminário para meni-

dantes de várias regiões do país, e

nos órfãos (1952-1862).

que pela investigação científica (...) se

“A ação educativa em S. Fiel nos finais do século XIX

transformou num centro (...) de de-

e princípios do século XX” (pp.269-326), no período

senvolvimento local e regional” (pp.

em que os Jesuítas dirigiram o colégio, é explanada

269).

por Maria Adelaide Salvado. O paradigma pedagógico
da época era fortemente influenciado pelas diretrizes
das Ratios de 1586 e de 1832, o que se refletia na organização do espaço e do tempo e na dinâmica do
próprio colégio. No final deste capítulo a autora re-

moral/

Assim, o conhecimento do Colégio de São Fiel, detalhado e sustentado criticamente pelas fontes, constituiu-se como “um marco na história da educação em
Portugal” (p.105).

constrói a história da Associação Jesus Maria José
(contemporânea do Colégio de S. Fiel) e da sua fundadora Rita Amada de Jesus e problematiza a sua relação com a Companhia de Jesus.

Rita Balsa Pinho
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RECENSÃO
Education and the Boarding School Novel. The Work of José Régio1

“nos ofrece un estudio y una tipificación de las diferentes narrativas autobiográficas sobre la adolescencia, al mismo tiempo que nos enmarca históricamente la producción artística de Régio con la que
ejemplificará, a lo largo del volumen, el desarrollo
teórico de su trabajo”.

El

ensayo de Filipe Delfim Santos Education and the Boarding School Novel. The Work of José Régio, reciente-

mente publicado por la editorial académica holandesa Sense Publishers, quiere demostrar la importancia

que tiene el estudio de ciertos textos literarios para la educación en general y para la filosofía de la educación de
manera particular. Con este propósito, Santos analizará parte de la narrativa del escritor y profesor portugués
José Régio (1901-1969).
Así, en el primero de los ochos capítulos (The Study of School Fiction for Educational Research), el investigador pone
de manifiesto las posibilidades que tienen las "novelas escolares" (school novels) como subgénero autobiográfico
para la investigación educativa. Además de eso, nos ofrece un estudio y una tipificación de las diferentes narrativas autobiográficas sobre la adolescencia, al mismo tiempo que nos enmarca históricamente la producción artística de Régio con la que ejemplificará, a lo largo del volumen, el desarrollo teórico de su trabajo.
Santos se va a referir en este libro exclusivamente a aquellos textos narrativos en los que el propio protagonista
o autor-narrador-protagonista, para ser más exactos, relata las vivencias escolares, educativas y/o formativas
acontecidas durante la adolescencia. Este tipo de narración en la que identificamos fácilmente al autor con el
narrador y al narrador con el personaje principal se conoce como narración autobiográfica o autobiografía, género literario que se distingue de la biografía o de las memorias porque el referente está claramente indicado: se
trata del autor mismo del libro. El género literario autobiográfico nos presenta, por lo tanto, a un narradorpersonaje que quiere hablar de sí mismo, nos muestra a un autor-narrador que pretende contar la verdad de su
1– Santos, D. (2016). Education and the Boarding School Novel. The Work of José Régio. Roterdão: Sense Publishers.
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historia y no una historia inventada.

dominios científicos del campo edu-

En el segundo capítulo (Genre in Narratives about Gro-

cativo, no demasiado transitados has-

wing Up) el investigador analiza los diferentes tipos de

ta la fecha por los investigadores.

novelas autobiográficas centradas en la adolescencia:
Bildungsroman (subgénero narrativo que muestra la
evolución personal del personaje, su crecimiento interior), Künstlerroman (tipo de novela que narra la gé-

nesis y el desarrollo de un personaje con talento artístico), Non-School novels (novelas en las que la educación formal se excluye desde el inicio de la historia
aunque no poe ello deja de haber un proceso educativo o formativo), De-School novels (novelas que prueban o quieren probar que el crecimiento del ser humano puede ser inducido naturalmente, es decir, que
ese crecimiento puede ser inducido sin o contra la
educación formal) y The English School Novel (en el

El tercer capítulo (Boarding Schools as 'Special Places' or
Allotopias) se centra en la investigación foucaultiana
sobre la peculiar naturaleza de los "lugares especiales"

para abordar, desde una óptica filosófica, la singular
idiosincrasia de los internados, instituciones educativas que van a ser analizadas como construcciones
ideológicas e instituciones históricas para poner de
relieve las relaciones de poder que atraviesan estos
espacios particulares de las sociedades modernas.
Además de los textos de Foucault, el autor revisa el
pensamiento antropológico estructuralista de Leach y
la sociología de Goffman.

texto se presta una atención especial al singular

En el cuarto capítulo (Gender Wars-On Schools in Lite-

desarrollo de la novela y el cuento escolar en Inglate-

rature) Santos nos ofrece un panorama general de los

rra). Sin embargo Santos está interesado en el estu-

internados en los textos narrativos autobiográficos

dio de un tipo de novela autobiográfica escolar en

del siglo XX. Esta perspectiva nos permite imaginar la

particular: la "boarding school novel", de ahí el título

sociedad de aquella época y, más concretamente, las

del libro.

experiencias vividas en estas características institucio-

Estas novelas escolares autobiográfi-

nes educativas por los jóvenes de aquellos entonces.
El conocimiento de la vida que atesoran estos textos

cas que desarrollan su argumento a

nos hace comprender la terrible y hasta traumática

propósito de las vivencias que van

percepción que muchos de sus protagonistas arras-

experimentando sus protagonistas

traron durante toda su vida, especialmente cuando se

en los internados masculinos de bue-

trataba de alumnos con una personalidad más orien-

na parte del siglo XX en Europa occidental son una rica fuente primaria

tada hacia el ámbito artístico. Los pupilos de los internados mostraban cierta tendencia a no seguir las reglas de la institución por lo que la adaptación al medio

para el análisis de la educación, de la

y la consecuente integración a la misma se convertían

filosofía de la educación o de la psi-

en objetivos difíciles de alcanzar.

cología de la educación, entre otros

Los tres capítulos siguientes están dedicados exclusi-
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vamente al análisis - digamos que histórico, educativo,

terarios referenciales o históricos —

filosófico y literario— de algunos trabajos de Régio.

como es el caso de la autobiogra-

Mientras que el quinto capítulo (José Régio and the Portuguese Autobiographical School Novel) resume su biografía como escritor y profesor y contextualiza su

fía— de los géneros ficcionales la que
ha sabido aprovechar Filipe Delfim

producción literaria en la sociedad de la época, ha-

Santos en su investigación para de-

ciendo referencia a las vanguardias artísticas del mo-

mostrar la importancia de la literatu-

mento (Régio pertenece al segundo modernismo por-

ra como fuente de conocimiento edu-

tugués, fue uno de los fundadores del grupo Pre-

cativo.

sença); el sexto (Fathers, Mentors, and Companions)
examina los personajes masculinos más influyentes en
el entramado institucional objeto de este estudio. El
examen de la figura del padre, de la imagen del mentor y de los compañeros de internado nos descubre
el microcosmos de los colegios internos portugueses;
unos colegios internos que no siempre estuvieron

pensados para el desarrollo de la élite social de este

Y es justamente esta desemejanza entre el género autobiográfico y el resto de manifestaciones literarias la
que podrá atraer a los estudiosos de la educación a
desarrollar una nueva perspectiva de análisis que reclama el papel de lo literario (lo literario autobiográfico y lo no autobiográfico también) para comprender
las prácticas educativas.

país, como sucedía en el caso inglés, por ejemplo. El
séptimo capítulo (An Educational Analysis of A Drop of
Blood) nos ofrece un análisis educativo de Uma gota
de sangue (1945), la novela autobiográfica escolar de
Régio por excelencia a la que Santos dedica una mayor y más detenida atención en su libro.
El volumen se cierra con una suerte de conclusiones
y con una propuesta de canon literario juvenil y escolar bastante limitado a nuestro parecer, puesto que
en el pequeño índice tan solo se recogen textos literarios germánicos y portugueses.

Antes de terminar tan solo nos queda
resaltar lo que ya está implícito en
esta pequeña reseña desde el inicio
de la misma: es precisamente la vera-

cidad que diferencia a los géneros li-

Antonia María Mora Luna
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RECENSÃO
Formas y espacios de la educación popular en la Europa mediterránea. Siglos

A

XIX

y XX1

obra em análise congrega um conjunto de estudos
apresentados no colóquio «Formas y espacios de la

educación popular en la Europa Mediterránea. Siglos

XIX

y

XX»,

organizado pela Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) e pela Casa de Velázquez (Madrid, 2016). Conforme
explicitam os editores, recupera uma temática – a história da
educação popular – abordada num colóquio que teve lugar em
Madrid, no ano de 1987, do mesmo modo organizado pelas
duas citadas instituições. A justificação que apresentam para o
regresso ao tema é a seguinte: se, em 1987, a educação popular
era um campo historiográfico pouco frequentado, por seu
turno, no decurso de mais de um quarto de século, a
historiografia disponível dá conta de um âmbito de investigação
histórica bastante fecundo. Com efeito, entre as duas datas
assinaladas (1987 e 2016) realizaram-se outros colóquios e foram publicadas importantes obras coletivas sobre
a história da educação popular. Neste último caso, os editores salientam: em Espanha, a publicação da parte
monográfica do número 20 (de 2001) da revista Historia de la Educación, coordenada por Jean-Louis Guereña; a
nível internacional, o volume

XLVII (I

& II) de 2011 da revista Paedagogica Historica, o qual reúne trabalhos

apresentados na ISCHE realizada em Utrecht, corria o ano de 2009. Assim, nas palavras dos editores afiguravase «útil para la historiografía española llevar a cabo una nueva reflexión colectiva, pero desde otras perspectivas,
tan sólo esbozadas en 1987» (p. 3).
Por outro lado, há dois tópicos aos quais Jean-Louis Guereña e Alejandro Tiana Ferrer dedicam especial
atenção. Desde logo, sublinham a crescente importância da dimensão comparada, muito reduzida no congresso
realizado em Madrid, em 1987. Por exemplo, no já citado número monográfico da revista Historia de la
Educación são publicadas abordagens comparadas focando o caso espanhol (numa perspetiva geral e, também,
distintamente para as Astúrias e Catalunha), assim como os casos alemão, francês e português (neste último, da
responsabilidade do saudoso Rogério Fernandes). Mais, conforme referem Guereña e Tiana Ferrer, essa

1– Guereña, J. & Ferrer, A. (ed.). (2016). Formas y espacios de la educación popular en la Europa mediterránea. Siglos xix y xx. Madrid, Casa
de Velázquez. 433 pp.
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uma
a

abordagem

variedade

que

diacrónica,

espacial e temática da noção de

é elucidativa a constituição da rede SPICAE, em

«educação

Valladolid, no ano de 1997, a qual representa uma

popular»,

propriamente, «encerrarla

oportunidade para abordar a história comparada da

e

não,
en

un

escola na Europa do sul. Para os editores, aquilo que

espacio y una forma determinada» (p.

parece ser importante – e que se nos afigura

9); algo, aliás, que emerge do conjunto

pertinente – é aprofundar a dimensão comparada

de estudos publicados na obra em

elegendo, para o efeito, temáticas concretas em

análise.

diversas áreas culturais. O exemplo que dão é o das

Sem embargo, conforme alertam, nem tudo cabe na

experiências de «Universidades Populares», bem

«educação popular». De fora fica, por exemplo, a

tratado, de resto, na presente obra (os casos

«educação do povo», alvo, por vezes, de identificação

espanhol, francês e português).

com a primeira expressão, mas que remete para

Outro tópico que merece a análise dos editores tem

processos de alfabetização e escolarização. De resto,

que ver com o conceito ou noção de «educação

Guereña e Tiana Ferrer explicitam outras categorias

popular». A questão, sempre difícil e que não podia

próximas da «educação popular», já com uma

deixar de ser debatida, é a de saber do que se fala

historiografia específica: a história da formação

quando se refere a expressão «educação popular» e a
sua história na época contemporânea. Jean-Louis
Guereña e Alejandro Tiana Ferrer procuram ilustrar
a sua posição recorrendo, em primeira instância, a
obras de referência publicadas em diversos contextos
geográficos (de acordo com determinadas linhas e
tradições historiográficas), recuando, inclusive, à
década de 1960. Citam, nomeadamente, os trabalhos
de Benigno Cacérès, Antoine León, David Wardle,
Jean-Marie Mignon, entre outros. Os editores,
enfatizando a polissemia dos termos «educação» e
«popular», e situando a sua posição no campo da
história social e cultural atual, designadamente, na
história da educação,

profissional (nos campos da história da educação e da
história da ciência e da técnica); a história da
educação social (no campo das ciências da educação);
a

história

da

educação

permanente

(o

de

aprendizagem ao longo da vida), constituindo um
campo sociopolítico da atualidade. Os editores não

deixam

de

chamar

a

atenção

para

o

papel

desempenhado pelas mulheres, apesar de terem sido
marginalizadas e, mesmo, excluídas em matéria de
educação.
Aquilo

que

se

afigura

central

para

desenhar

investigações históricas no campo da «educação
popular», linha de pensamento expressa no primeiro
capítulo da obra, justamente assinado por Guereña e
Tiana Ferrer, é recorrer a dois conceitos-chave (e
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complementares): o de exclusão (no sentido da

cursos públicos y escuelas de dibujo en Francia, 1815

exclusão dos circuitos de formação do mesmo modo,

-años 1860 » (Renault d’Enfert); «La Escuela de

dos campos culturais dominantes); e o de apropriação,

Trabajo: un nuevo espacio de formación profesional

aqui entendido, nas palavras dos mencionados

obrera en España, 1924-1931» (María Luisa Rico

autores, enquanto «voluntad y modo de acceder a

Gómez). A terceira secção congrega as investigações

una cultura dominante pensada sobre el modo de la

intituladas: «Influencias europeas en la educación

universalidad» (p. 19).

popular española. El caso de la Casa del Pueblo de

No seu todo, a obra reflete bem as considerações

Madrid y el modelo belga (1897-1929)» (Guereña y

feitas pelos editores na apresentação. Trata-se de um

Tiana Ferrer); «Las universidades Populares en

conjunto de 18 textos que se referem a países da

España: una revisión historiográfica» (Pedro L.

Europa mediterrânea (Espanha, Itália, França e

Moreno

Portugal). Os contributos dos diversos autores são

Universidades

organizados

i)

1914)» (Olivier Sigaut e Christophe Premat); «Los

Generalidades. Educación popular y sociabilidad; ii)

intelectuales y la educación del pueblo. El ejemplo de

Educación de adultos, clases para obreros y

las Universidades Populares en Portugal en las

formación profesional; iii) Universidades populares y

primeras décadas del siglo

casas del pueblo; iv) Libro, cine y educación popular;

A quarta secção é composta pelos seguintes estudos:

v) Iglesia y educación popular.

«Las bibliotecas de sociedades populares en Asturias

em

cinco

secções,

a

saber:

A primeira secção integra as seguintes abordagens:
«La educación popular en el marco de la investigación
histórico-educativa»

(Guereña

e

Tiana

Ferrer);

«Educación popular. Un itinerario cronológico francés
(siglos

XIX- XX)»

(Françoise Tétard); «El debate

conceptual e historiográfico sobre el desarrollo del
tercer sector, el capital social y la educación informal
en el mediterráneo» (Pere Solà); «Formas de
sociabilidad

y

educación

popular

en

la

Italia

contemporánea» (Maurizio Ridolfi). Por seu turno, a
segunda secção reúne trabalhos sobre: «Las clases de
adultos en Francia en el siglo

XIX.

Formación o

instrucción?» (Philippe Marchand); «Los cursos para
obreros en Francia, 1800-1919» (Gérard Bodé);
«Entre formación profesional y educación popular:

Martínez);

«La

Populares

expansión
en

XX»

en el primer tercio del siglo

de

Francia

las

(1898-

(Joaquim Pintassilgo).

XX:

lectores, lectoras y

lecturas» (Ángel Mato Díaz); «La Biblioteca-Escuela y
el Servicio de documentación de la Junta de
Pensiones de Ingenieros y Obreros en el Extranjero,
1910-1936»

(Francisco

Villacorta

Baños);

«La

educación popular en la Italia de los años cincuenta
del siglo

XX.

La familia y la educación en la

representación cinematográfica del Estado italiano y
del Servicio de Información de Los Estados Unidos
(USIS)» (Elisabetta Girotto). Finalmente, a quinta
secção colige dois trabalhos: «Mujeres, Iglesia y
educación popular en Italia en el siglo

XIX»

(Gilda

Nicolai); «La Acción Católica especializada y la
educación popular. Las campañas de los movimientos
católicos juveniles durante el franquismo, 19551965» (Feliciano Montero).
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Pelo esforço de precisar o conceito de «educação popular» no campo da história da
educação, pela revisão da produção realizada, pelo enfoque na dimensão comparada,
pelo conjunto de apreciações pluralistas apresentadas, a obra Formas y espacios de la
educación popular en la Europa mediterránea. Siglos

XIX

y

XX

cumpre bem o desígnio

do trabalho científico.
Por um lado, ao revisitar a temática, procede à atualização da produção científica e colige, simultaneamente, um
corpus de fontes e de investigações fundamentais para a compreensão do objeto de estudo em causa (no final da
obra é apresentada a relação bibliográfica correspondente aos 18 estudos publicados) – outro instrumento de
trabalho importante resulta da inclusão de um índice onomástico. Por outro lado, a obra tem o mérito de
procurar identificar novos problemas e de sugerir novas linhas de aproximação metodológica (tendo
particularmente em vista a dimensão comparada).
Por tudo o que foi referido, trata-se, seguramente, de uma obra de consulta obrigatória para quem deseja
conhecer e/ou abordar a temática da «educação popular».
Carlos Manique da Silva

RECENSÃO
Los museos pedagógicos en España. Entre la memoria y la creatividad1

N

as últimas décadas do século XX e nas primeiras do século XXI
Espanha tem assistido a uma forte consciencialização para a ne-

cessidade da salvaguarda e preservação do seu património educativo.
Esta preocupação leva ao aparecimento de diversos museus pedagógicos, polos museísticos, centros de memória, laboratórios de História, e
outros, que surgem, como sublinha Pablo Álvarez Domínguez:

“(…) con la pretensión de convertirse en un espacio intergeneracional abierto y dinámico, capaz
de favorecer el estudio, la catalogación, la exposición, la investigación, la conservación, la protección,
el uso didáctico y la difusión del

patr imónio

histórico-educativo. (p.23)

1– Álvarez, P. (Coord.). (2016). Los museos pedagógicos en España. Entre la memoria y la creatividad. Sevilha: Ediciones Trea/ Editorial Universidade de Sevilha. 260 pp.
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No sentido de refletir sobre o passado, o presente e o futuro destas instituições surge esta obra coletiva Los Museos Pedagógicos en España: Entre la memoria y la creatividad coordenada por Pablo Álvarez Domíngues com um
prefácio de Alejandro Mayordomo Pérez. Estruturalmente é composta por dezassete estudos, organizados por
província, em que “reconhecidos historiadores da educação e investigadores espanhóis” apresentam alguns museus que convocam a memória e a história do património educativo espanhol.
Ao longo da obra é-nos dado a conhecer o contexto de criação destes museus pedagógicos, a sua missão e valores, as suas práticas museológicas e técnicas museográficas, os seus recursos e atividades, os serviços oferecidos,

os desafios que enfrentam e, ainda, analisado o impacto social que têm vindo a ter junto da comunidade em que
estão inseridos. O conhecimento de tais particularidades e idiossincrasias ajudará a
1) señalar que somos un país aventajado en este ámbito de investigación/musealización, y que somos
referente europeo para la construcción de otros proyectos de esta índole;
2) dar a conocer a la sociedad un amplio número de proyectos museístico-pedagógicos, que en muchos
casos servirán como recursos didácticos para múltiples profesionales de la educación;
3) aunar en un trabajo colectivo las principales características; particularidades; acciones de difusión,
exposición y salvaguarda del patrimonio; proyectos pedagógicos; exposiciones; propuestas didácticas;

etcetera, vinculadas a cada uno de los Museos Pedagógicos que en ella se presentan. (p.20)
Apesar do vasto e diversificado leque de experiências aqui representado, nota-se uma grande incidência de museus criados no seio das universidades, o que se compreende, por um lado, pelo facto de existir aí uma maior
sensibilização para a salvaguarda deste tipo de património, por outro, porque o seu tratamento constituí um dos
principais recursos para a investigação e conhecimento. Nesta obra apenas dois destes dezassete textos foram
escritos por autores que não se apresentam como professores universitários o que nos leva a questionar se estes museus existiriam ou continuariam a funcionar não fosse a vontade e o voluntarismo destes professores.
De salientar, também, os dois estudos relativos aos Museus Pedagógicos existentes em ambiente virtual (MUVIP
e MUVHE) cujo objetivo primeiro é difundir o património educativo de forma aberta, procurando a colaboração
e o diálogo entre os visitantes e o próprio museu. Trata-se, aqui, da preservação do património imaterial, pois
permanecendo o objeto no seu lugar de origem a função do museu prende-se com o tratamento da sua representação gráfica e/ou sonora.

Alda Namora
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ENCONTROS CIENTÍFICOS
Lançamento de livro “Voltemos à Escola”
Quando | 12 maio de 2017
Onde | Instituto de Educação da ULisboa | Portugal
Lançamento de livro “Voltemos à Escola”
Congresso internacional «Sociedad, educación y élites»: Perspectivas históricas desde la
Ilustración a la Era digital
Quando | 17 a 19 maio de 2017
Onde | Bilbao | Espanha
Congresso internacional «Sociedad, educación y élites»
8th History of Education Doctoral Summer School: Childhood and Education
Quando | 8-11 junho de 2017
Onde | University of Sássari | Itália
8th History of Education Doctoral Summer School
Seminário e Lançamento de livros
A escola e o Mundo Rural: Perspetivas Históricas e Comparadas
Quando | 9 junho de 2017
Onde | Instituto de Educação da ULisboa | Portugal
A escola e o Mundo Rural: Perspetivas Históricas e Comparadas

Colóquio La forme scolaire, prisonnière de son succès ?
Quando | 29-30 junho de 2017
Onde | Grand Amphi de l'université Lyon 2 | França
La forme scolaire, prisonnière de son succès ?

ISCHE 39: Education and Emancipation
Quando | 18-21 de julho de 2017
Onde | Buenos Aires | Argentina
ISCHE 39
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ENCONTROS CIENTÍFICOS
IX Congresso Brasileiro de História da Educação: Global, nacional e regional
Quando |15 a 18 agosto de 2017
Onde | Cidade João Pessoa – Paraíba | Brasil

IX Congresso Brasileiro de História da Educação
Genève, une plateforme de l’internationalisme éducatif au 20e siècle
Quando |14 a 15 setembro de 2017
Onde | Géneve | Suiça
Genève, une plateforme de l’internationalisme éducatif au 20e siècle
XIX Coloquio de Historia de la Educación: Imágenes, discursos y textos en Historia de la
Educación. Retos metodológicos actuales
Quando |19 a 22 setembro de 2017
Onde | El Escorial – Madrid | Espanha
XIX Coloquio de Historia de la Educación

Um Construtor da Modernidade: Lutero – Teses – 500 anos
Quando | 9 a 11 de novembro de 2017
Onde | Lisboa | Portugal
Data limite para envio de propostas: 31 de agosto de 2017
Um Construtor da Modernidade: Lutero – Teses – 500 anos

REVISTAS INTERNACIONAIS DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education
V. 53, n. 3, 2017
Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education
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História da Educação
Dossier: Contextos de recepção e interpretação dos manuais escolares
V. 21, n. 51, jan. - abr,. 2017
História da Educação

Pensar a Educação em Revista
História do Currículo
V. 3, n. 1, jan. - mar. 2017
Pensar a Educação em Revista

Revista Historia y Memoria de la Educación
Elementos artísticos en la historia de la educación: las prácticas artísticas en los espacios
educativos.
5, 2017

Revista Historia y Memoria de la Educación

Revista Brasileira de História da Educação
V. 17, n. 1 (44), 2017
Revista Brasileira de História da Educação

Espacio, Tiempo y Educación
Dossier: Education in Southeastern Europe: From Empires to Nation-States
V. 4, n. 1, jan. / jun. 2017
Espacio, Tiempo y Educación

History of Education
Journal of the History of Education Society
V. 46, n. 3, set. 2017

History of Education
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Revista HISTEDBR On-Line
V. 16, n. 69, set. 2016
Revista HISTEDBR On-Line

Cadernos de História da Educação
Dossier: História oral: narrativas de memória, acervos e a pesquisa em História da Educação
V. 15, n. 3, set. / dez. 2016

Cadernos de História da Educação

Revista Mexicana de Historia de la Educación
Vol. IV, núm. 8, Jul. / dez. 2016
Revista Mexicana de Historia de la Educación

Hecl History of Education Children's Literature
Vol. XI, n. 2, 2016
Hecl History of Education Children's Literature

Revista Diálogo Educacional
v.16, n.49, 2016.
Revista Diálogo Educacional

Encounters in Theory and History of Education / Rencontres en Théorie
et Histoire de l'Éducation
v.17, outono, 2016.

Encounters in Theory and History of Education
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Rivista di Storia dell’Educazione
Ano 3, n.2, 2016

Rivista di Storia dell’Educazione

Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria
Universidad: sentidos, transformaciones y desafíos
V. 34, 2015
Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria

Sarmiento: Anuario galego de história da Educação
N. 18-19, 2015

Sarmiento: Anuario galego de história da Educação

Site: www.sophe.pt
E-mail: sophe.pt@gmail.com

