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petitividade religiosa: alteridade x intolerância. Os trabalhos deste grupo visa-
ram discutir, face ao processo de competitividade entre as religiões, questões 
de alteridade e de intolerância religiosa. 

José Brás e Maria Neves Gonçalves apresentaram uma comunicação intitu-
lada A formatação espiritual do corpo guerreiro no ideário republicano: Portugal 
em meados do século XX, inserida no eixo temático Corpo, saúde e sexualidades 
e no subtema da Sociologia do Desporto. Na comunicação, os autores abordaram 
o processo de construção simbólica do corpo guerreiro no modo de ser portu-
guês, em termos do ideal republicano. Neste processo de construção demons-
traram, por um lado, a importância que a actividade física e a saúde tiveram 
na construção cultural republicana (Homem Novo) e, por outro, evidenciaram o 
papel da escola para a formação do carácter de um povo que se quer português 
e republicanizado. 

O evento contou ainda com o lançamento de algumas obras, com destaque 
para o livro de António Teodoro, A educação em tempos de globalização neo-
liberal: Os novos modos de regulação das políticas educacionais, editado pela 
Líber Livro. Da mesma editora, é de realçar também o livro Movimentos Sociais e 
educação de adultos na Ibero América: Lutas e Desafios, organizado por António 
Teodoro e Edineidi Jezine. 

José Viegas Brás & Maria Neves Gonçalves (CeiEf- ULHT) 
    

Congresso Nacional de História e Ciência Política 
- Outras Vozes na República – 1910-1926

Realizou-se nos dias 12 e 13 de maio de 2011, no Palácio Sotto-Mayor, na 
Figueira da Foz, o congresso Outras Vozes na República – 1910-1926, organiza-
do pelo Museu da Presidência da República e integrado nas Comemorações do 
Centenário da Implantação da República.

Procurava o congresso «dar voz ao Outro, evocar grupos sociais, movimentos 
políticos e correntes ideológicas que contribuíram de forma significativa para 
a riqueza e complexidade do tecido social e político da época» (do Programa) 
e, para esse efeito, incluía conferências, debates, exposições, lançamentos de 
livro e um  aliciante programa cultural. 

Na presença de quase uma centena de participantes, o congresso incluía, 
quer com comunicações ou conferências, quer moderando, alguns dos nomes 
mais prestigiados do panorama intelectual português, como António Nóvoa 
(moderação), Guilherme de Oliveira Martins (conferência de encerramento), 
José Barata Moura (oração de sapiência), Luís Reis Torgal (moderação), Miguel 
Real (moderação e comunicação), ente muitos outros. O CeiEF da Universidade 
Lusófona esteve aí representado por  Anabela Freitas (Mimoso), por José Brás e 
por Maria Neves. 
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Anabela Freitas (Mimoso) intitulou a sua comunicação “A importância da 
educação para a primeira vaga feminista em Portugal”, inscrevendo-a no âm-
bito do projeto Percursos do associativismo e do sindicalismo docentes em Por-
tugal, 1890-1990. Começou por referir que em Portugal, desde o século XIX, 
algumas personalidades (Ramalho Ortigão, Antero de Quental, Eça de Queirós e 
outros) tinham empreendido iniciativas para uma maior dignificação da mulher. 
Contudo, elas tinham em conta não a sua elevação intelectual, mas um melhor 
desempenho como esposas e como mães. Depois da implantação da república 
saltariam para a ribalta o nome de várias mulheres que, desde final do séc. XIX, 
vinham defendendo o direito ao divórcio, à posse de bens, ao voto, à vida po-
lítica, embora continuassem a defender a valorização da família. Marcada pela 
maçonaria e pelo republicanismo, esta primeira vaga do feminismo em Portugal 
pugnaria pelo direito à educação como solução para o problema da dignificação 
e da subsistência da mulher. Foi através da leitura de revistas de crítica socio-
política e de obras de reflexão sobre a condição da mulher que a investigadora 
explicitou de que maneira a educação, segundo o pensamento da época, poderia 
libertar a mulher. Para concluir, mostrou que os frutos dessa luta só se colhe-
riam após a implantação da República, em 1910, mas que depressa morreriam 
devido à implantação de um regime ditatorial, em 1926.

José Brás e Maria Neves optariam por fazer uma comunicação em conjunto, 
no âmbito da Ética, a que chamaram “O fazer republicano: estudo realizado na 
oficina da I República”. Os objetivos do trabalho prendiam-se com a análise da 
historicidade da montagem do dispositivo que tornou possível a ética republi-
cana e com a compreensão do processo que foi interiorizando e construindo 
essa ética. Utilizaram como recurso fontes manuscritas, iconográficas e impres-
sas (imprensa, legislação, publicações republicanas, congressos pedagógicos…), 
tendo em vista a captação da centralidade da Educação Cívica, da Instrução Mi-
litar Preparatória, da moral laica, das reformas e manuais escolares e das festi-
vidades cívicas no projeto pedagógico republicano.

 O balanço do evento é muito positivo, quer devido à impecável organização, 
quer devido ao valor e rigor científicos dos trabalhos apresentados.

Anabela Freitas Mimoso – (CeiEF-ULHT)

XVI Colóquio Nacional de História da Educação

Decorreu em Burgo de Osma, Soria, Espanha, entre os dias 11 a 13 de Julho 
de 2011, o XVI Colóquio Nacional de História da Educação sob o tema central 
“Arte e Ofício de Ensinar. Dois séculos de Perspectiva Histórica”. O colóquio, uma 
organização do Centro Internacional de Cultura Escolar (CEINCE), de Berlanga del 
Duero, da Sociedade Espanhola de História da Educação e da Universidade de 


