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Editorial 

O presente volume temático da revista Exedra com o título “Temas e Reflexões de História da 

Educação: perspetivas portuguesas e brasileiras” tem nos seus fundamentos um entendimento de 

que a educação de hoje não se compreende devidamente sem interrogar os caminhos educativos 

que gerações anteriores percorreram, construíram e legaram às seguintes. A História da Educação é, 

por isso, fundamental para uma discussão pública consciente e consistente de uma política educativa 

fundamentada e clarividente. Não se trata de reivindicar uma qualquer legitimidade de explicação final 

e de advogar possíveis leituras projetivas incontroversas. Pretende-se refletir e aprender com as 

dinâmicas educativas que se pensaram e implementaram em determinados períodos de modo a que 

se possa melhor compreender o que há de estrutural ou de acidental na evolução da educação 

considerando espaços e tempos diversificados e, a partir dessas experiências intelectuais, adquirir 

mais competências cognitivas que permitam alcançar uma melhor compreensão da complexidade do 

fenómeno educativo, nomeadamente, do implícito e do explícito, da retórica e do efetivamente 

realizado, das possibilidades e das decisões em causa. O presente volume não deixa de constituir 

uma forma de encarar a História da Educação mas deve ser entendido, sobretudo, como um 

contributo para esta área do conhecimento, deixando novos elementos que permitam uma 

problematização consistente das situações abordadas por diferentes investigadores e investigadoras. 

Na verdade, o seu objetivo é o de proporcionar a discussão entre pares sobre aspetos do trabalho 

que os autores e as autoras dos dois lados do Atlântico vêm produzindo. 

Partindo da História da Educação os textos que compõem este volume, abordam um conjunto 

diversificado de temáticas de educação e ensino e que por vezes se entrecruzam. A maioria dos 

textos centra-se na educação formal atravessando o ensino primário, secundário e profissional, 

secundário e superior, incluindo aqui uma abordagem à emergência da formação em Medicina. Num 

subconjunto destes textos, entrecruza-se o estudo das instituições educativas que sustentam a sua 

leitura da realidade educativa. Fora do âmbito da educação formal encontramos as investigações 

dedicadas ao processo de profissionalização da maternidade, centrado nos discursos sobre a 

educação para a maternidade produzidos nas revistas de educação familiar, uma outra que analisa 

os rituais académicos universitários, em Portugal e no Brasil, estoutro uma pesquisa sobre a 

estratégia presbiteriana, no Brasil, de educar por meio da imprensa e, finalmente, um último dedicado 

à ação da Sociedade Protetora dos Animais, desde o último quartel do século XIX. Perscrutamos, 

neste conjunto de nove textos, ainda, um tema transversal que cria um subconjunto de pesquisas 

centradas na educação feminina. Esta inclui as já referidas sobre a educação para a maternidade nas 

revistas de educação familiar e estoutra sobre os impressos confessionais presbiterianos, em torno 

de tipos e representações da mulher, a que se junta, ainda, aqueloutra versando o magistério de 

economia doméstica, em Minas Gerais, no Brasil. Apraz-nos assinalar que os estudos aqui incluídos 

compaginam o uso da recolha etnográfica com fontes de arquivo e espólios de museus, utilizam ego-

documentos, mobilizam dissertações de conclusão de curso, a imprensa, fotografias e testemunhos 

orais recolhidos com recurso a diferentes tipos de entrevista, sem esquecer os discursos políticos 

oficiais e a retórica legislativa, sublinhando a importância colocada na diversificação das fontes 

históricas bem como a preocupação de as reequacionar e abordar sob novas perspetivas. 

Num texto intitulado As elites nos primórdios do ensino da medicina no Porto, Anabela Amaral e 

Margarida Felgueiras analisam um tempo de transformações da prática da medicina e do seu ensino, 

num momento em que o higienismo e a saúde pública desempenharam um importante papel em 

contexto de mobilização social de combate às precárias condições de salubridade da cidade do Porto 

que propiciavam a propagação de doenças e de epidemias. Compaginando a problemática do corpo 

humano, enquanto objeto de ciência, manipulado, mensurado e dissecado por anamotistas e 
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fisiólogos, com o ensino da medicina, e privilegiando a análise crítica das dissertações inaugurais da 

Escola Médico-Cirúrgica, as autoras discutem a mobilização das elites portuenses na criação da 

Escola Médico-Cirúrgica, no sentido da melhoria do ensino da medicina, e reconstituem a vida 

hospitalar, os espaços médicos, a caracterização de doentes e alunos estudantes de medicina, das 

suas origens e do seu estatuto social, bem como preocupações e prioridades médicas. 

António Gomes Ferreira e Helder Henriques transportam-nos ao universo do ensino da 

enfermagem, desde a década de quarenta aos anos oitenta do século passado, em Portugal, com A 

formação de enfermeiras/os em Portugal (décadas de 40 a 80 do século XX). Mobilizando com 

caráter exemplar a Escola de Enfermagem de Castelo Branco, Dr. Lopes Dias (1948), centrando-se 

essencialmente processos de recrutamento das enfermeiras e dos enfermeiros portugueses enquanto 

momento significativo da sua definição de identidade profissional, os autores discutem a formação 

destes atores, em articulação com o Estado e a Sociedade, a partir do papel definidor das Escolas de 

Enfermagem. 

A génese das atuais correntes ético-filosóficas que norteiam as relações entre o ser humano e o 

animal não humano constitui o cerne da problemática de A educação e o movimento de defesa dos 

animais não humanos no século XIX, da autoria de Alexandra Amaro e Margarida Felgueiras. As 

autoras analisam o contexto filosófico europeu de emergência e desenvolvimento de um movimento 

de proteção e conservação da Natureza, que se particularizou na defesa do animal não humano, no 

decurso do século XIX, e que se traduziu, entre outras dimensões, em produção legislativa sobre os 

maus tratos infligidos aos animais não humanos e que, no último quartel do século XIX, teve 

acolhimento em Portugal. Focalizam a sua atenção numa associação pioneira em território português, 

orientada para a defesa dos animais não humanos, a Sociedade Protetora dos Animais, que desde o 

último quartel do século XIX, apoiada na colaboração com a sua congénere inglesa, desenvolveu um 

conjunto de atividades no âmbito da educação humanitária que se consubstanciou em propostas 

legislativas, na elaboração de petições e protestos e em ações de promoção do bem-estar animal. 

A tradição académica universitária, em Portugal e no Brasil, foi pretexto para um estudo de 

educação comparada fundado numa reflexão sobre a circulação de modelos de rituais académicos – 

de iniciação, de consagração e investidura – com ritos e símbolos específicos, dotados de 

características peculiares, tendo a hierarquia como fio condutor. Em Aproximações à cultura 

académica universitária na perspetiva coimbrã e sergipiana (de 1950 à atualidade), Márcia Cruz e 

Margarida Felgueiras partem da recolha etnográfica dos atuais rituais académicos e socorrendo-se 

dos espólios da Associação Académica de Coimbra e do Museu Académico, assim como do Arquivo 

Geral da Universidade Federal de Sergipe, do Centro Académico Sílvio Romero e do Instituto 

Histórico e Geográfico de Sergipe, para a análise dos rituais académicos na Universidade de Coimbra 

e os da Faculdade de Direito de Sergipe, discutindo a sua mobilidade, desvelando semelhanças e 

reequacionando novas questões como perceber como os rituais integravam as práticas formativas em 

ambas as instituições. 

Em Educação impressa: estratégia presbiteriana de educar por meio da imprensa protestante, 

Sandra Silva e Maria Stamatto, adotando os pressupostos teórico-metodológicos da história cultural, 

focalizam a sua atenção na educação, considerando-a um dos três pilares, para além da religião e da 

saúde, do projeto civilizador norte-americano protestante no Brasil. Centrando-se nas fontes 

impressas, enquanto veículo de educação presbiteriana a par com as escolas confessionais, passam 

em revista jornais e revistas, cuja estrutura e articulação variam com os destinatários, bem como os 

romances evangélicos e as biografias. O seu estudo destaca a participação feminina nas publicações 

e na educação presbiteriana. A partir de um olhar específico no Norte Evangélico, jornal editado no 

nordeste do Brasil, as autoras identificam uma direção dada à educação feminina, sublinhando a 
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capacidade da imprensa confessional forjar tipos e representações, nomeadamente através da 

análise do consentido e do negado à mulher no quadro da educação protestante no Brasil. 

Carla Vilhena e Luís Mota, em “É preciso educar as mães”: As revistas de educação familiar e a 

profissionalização da maternidade (1945-1958), abordam o processo de profissionalização da 

maternidade, centrando a sua análise nos discursos sobre a educação para a maternidade 

produzidos nas revistas de educação familiar, publicadas em Portugal, no segundo lustro da década 

de quarenta e na década seguinte. Os autores delineiam, com base nestes, o perfil da boa mãe como 

aquela (e aquelas) que adota os princípios modernos de criação e educação das crianças. As mães, 

percebidas como garante do bem-estar físico e psicológico das crianças, são perspetivadas como 

profissionais científicos e a maternidade emerge como uma profissão. Neste seu estudo, os 

investigadores sublinham, com base numa análise minuciosa da correspondência dirigida a estas 

revistas, a adesão destas mães, letradas e pertencentes às classes média ou alta, à ideologia da 

maternidade veiculada nas revistas de educação familiar. 

Educação secundária profissionalizante: magistério em economia rural doméstica na Escola 

Licurgo Leite (UBERABA/Minas Gerais) – (1953-1997), da autoria de Nilce Ferreira, remete-nos para 

a educação feminina no âmbito da formação para o magistério em Economia Doméstica, numa 

Escola de Magistério de Economia Rural Doméstica, em Minas Gerais, no Brasil. Como sublinha a 

autora, esta instituição destinava-se à formação de profissionais para a aquisição de conhecimentos 

que transferissem à vida familiar noções básicas para a vida quer na casa, na alimentação, nas 

rotinas básicas de higiene e administração do lar. Mobilizando fontes arquivísticas (regimentos, livros 

de atas, matrizes curriculares, programas de curso, entre outras), a imprensa local e oficial, 

fotografias e testemunhos orais de professores e alunos, Nilce Ferreira discute a(s) identidade(s) da 

Escola Licurgo Leite, os atores – administradores, alunos e professores –, bem como a oferta de 

formação geral, técnica e profissional que visava preparar a economista doméstica para atender à 

família, à Escola e à comunidade, capaz de propor alternativas para transformar a sociedade. 

As representações e as práticas na instrução pública primária no ensino rural, em Minas Gerais, 

no Brasil, durante o período republicano, constituem o objeto de estudo de Josemir Barros. Num 

trabalho que intitulou O ensino rural em Minas, representações da instrução primária (1899-1911), o 

autor analisa criticamente as formas de representações e de práticas educativas nos processos de 

instrução das crianças no meio rural, em Minas Gerais, em fins do século XIX e início do século XX. 

Josemir Barros pesquisa um significativo corpo documental, tais como as mensagens dos presidentes 

de Estado de Minas Gerais, diferentes dados estatísticos demográficos e escolares, a legislação 

sobre a instrução primária pública, um conjunto de relatórios de inspeção/fiscalização e termos de 

visita de diversas escolas, os termos de nomeação, designação e remoção de professores de Minas 

Gerais, a imprensa, a partir da qual elaborou o rastreio de denúncias sobre a instrução primária 

pública, e fotografias, sobre as condições do ensino rural, visando explicitar as políticas educacionais 

e contribuir para a compreensão das dinâmicas de institucionalização da escola rural em Minas 

Gerais. 

Finalmente encerra este volume, um estudo sobre as imagens do Brasil nos manuais escolares 

portugueses, da autoria de Ivete Almeida. Em Imagens do Brasil nos manuais escolares portugueses 

de História e Geografia – 1930-1945, Ivete Almeida dá-nos conta de um recorte de uma pesquisa 

mais vasta sobre manuais de história e de geografia no Brasil e em Portugal, espaldada na premissa 

de que a seleção de imagens e enquadramentos não representa somente uma escolha pictórica, mas 

uma seleção ideológica, sublinhando que há, na opção por determinadas ilustrações e descrições, 

seus formatos e temas, uma intenção e um objetivo que sustentam a narrativa proposta pelas fontes. 

Discutindo o papel do manual como fonte e a relação dos manuais portugueses com a imagem, a 
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autora, partindo da coleção de manuais de história e de geografia, da Biblioteca Pública de Braga, 

centra a sua atenção nas imagens e ideias do Brasil nos manuais portugueses, entre 1930 e 1945, 

num momento em que a imagem tinha, em larga medida, um caráter meramente ilustrativo. 

Coimbra, 9 de dezembro de 2013 

António Gomes Ferreira 

Luís Mota 

 


