
 

 

REDES DE DIFUSÃO-RECEPÇÃO DO DISCURSO EDUCACIONAL: JOHN 
DEWEY, O ESCOLANOVISMO E A CIRCULAÇÃO DO CONHECIMENTO 
PEDAGÓGICO PORTUGAL-BRASIL 
Ana Isabel da Câmara Dias Madeira –  Universidade de Lisboa 

 
 
O presente trabalho situa-se numa área de pesquisa que vem ganhando terreno e 

conquistando a atenção dos investigadores luso-brasileiros da área da história da 

educação: a questão da circulação do conhecimento pedagógico entre Portugal e o 

Brasil. O diálogo entre o escolanovismo brasileiro e o movimento português da “Escola 

Nova”, durante as primeiras décadas do século XX, constitui o meu contributo para essa 

reflexão ao dar continuidade a uma década marcada por uma intensa cooperação entre 

instituições e investigadores portugueses e brasileiros no âmbito de uma história 

educacional em perspectiva comparada.  

O referencial teórico metodológico que lhe serve de suporte encontra-se 

delimitado pelo campo disciplinar da história comparada da escola, da educação e do 

ensino em perspectiva transnacional e apoia-se, para analisar a difusão mundial de 

modelos de sociedade e cultura, nas teses neo-institucionalistas ou do “sistema 

mundial” (Meyer et al, 1992a e 1992b; Meyer et al, 1997; Ramírez & Boli, 1987; 

Ramírez & Rubinson, 1979; Soysal & Strang, 1989; Soysal, 1997). Numa perspectiva 

complementar, a recepção activa destes modelos e dispositivos em contextos culturais 

particulares, através da acção de agentes educativos concretos, remete-nos para os 

enquadramentos conceptuais sugeridos pelas denominadas perspectivas “sócio-

históricas” que nos fornecem ferramentas conceptuais indispensáveis para reflectir 

sobre os mecanismos de selecção, apropriação e tradução dos programas e discursos 

mundiais à escala de configurações particulares (Nóvoa, 2000; Nóvoa et al, 2002 e 

2003;  Schriewer,1992, 1995, 2000a, 2000b, 2001, 2003, 2006; Popkewitz, 1998, 2003, 

e 2005). Como afirmou António Nóvoa (2000, p. 127) os países lusófonos, imersos em 

diferentes mapas económicos, políticos e culturais, inseridos em temporalidades 

próprias e identidades imaginárias particulares, delimitam um campo teoricamente 

conhecível na sua especificidade fazendo apelo a um trabalho de elaboração conceptual 

capaz de operacionalizar uma leitura renovada das principais fontes educacionais 

lusófonas em termos histórico-comparados. 

Neste pequeno texto introdutório, este desafio é retomado com um propósito 

muito concreto: assinalar os modelos culturais que circularam entre Portugal e o Brasil - 



 

 

as sociedades-modelo, os movimentos pedagógicos de referência, os autores e obras 

exemplares – analisando, no caso atinente, a circulação do pensamento de John Dewey 

no quadro do estudo das redes de comunicação e das teses da difusão-recepção do 

conhecimento educacional entre os dois países de língua portuguesa. A especificidade 

teórica deste trânsito luso-brasileiro, implica empreender uma viagem através dos 

referidos mecanismos de difusão-recepção do discurso educacional e da filosofia de 

acção proposta pelo pedagogo americano, no Brasil e em Portugal. Impõe-se portanto, e 

em primeiro lugar, uma referência ao universo de pesquisas comparadas já realizadas 

neste campo, no sentido de prolongar o inquérito para novas fontes e utilizar técnicas de 

análise historiográfica alternativas. 

 

A circulação do conhecimento pedagógico Portugal-Brasil: Balanço das pesquisas 

realizadas 

 

Os resultados das pesquisas empreendidas por investigadores de um lado e do 

outro do Atlântico têm originado resultados controversos, senão mesmo contraditórios. 

No quadro de uma análise histórico-comparada de publicações de educação, o estudo de 

Carvalho & Cordeiro (2002) explorava a circulação internacional de modelos 

educativos através da análise das presenças e ausências de transferências entre Brasil e 

Portugal na construção de um conhecimento pedagógico especializado. Tomando como 

fonte duas revistas pedagógicas, uma brasileira (a revista Educação, de S. Paulo) e outra 

portuguesa (a Revista Escolar), os autores concluíram pela presença ínfima dos 

referentes portugueses nas páginas da publicação brasileira, o mesmo sucedendo do lado 

português entre a quase ausência e a discreta presença de referências a autores, 

movimentos pedagógicos ou investigações conduzidas sobre a Escola e a Educação no 

Brasil. Em jeito de balanço os autores consideravam que dificilmente se poderia 

sustentar a existência de transferências de modelos educacionais entre os dois países, 

por via dos dois periódicos, mas alertavam quanto à necessidade de efectuar uma 

digressão complementar por outras fontes, primárias e secundárias, integrando relatórios 

oficiais, outros periódicos, legislação, manuais, correspondência, materiais biográficos e 

autobiográficos (Carvalho & Cordeiro, 2002, p. 50). 



 

 

Foi o que fez a dupla constituída por Correia e Silva (Correia & Silva, 2002; 

Silva & Correia, 2004) projectando o mesmo referencial teórico histórico-comparado na 

análise dos manuais dirigidos aos normalistas no Brasil e em Portugal. Ao identificarem 

o universo de referências dos manuais pedagógicos, bem como as articulações desses 

livros com os programas oficialmente definidos para os cursos de formação de 

professores primários entre 1930 e 1970, os autores concluíram pela existência de 

elementos de continuidade, movimentos de saberes, convergências e re-significações 

acerca das ideias, conhecimentos pedagógicos e práticas de ensino veiculadas nos textos 

dos manuais. Sem dúvida, a seriação quantitativa de referências a autores, obras, países 

e instituições não lhes permitira conhecer o modo como esses conhecimentos 

pedagógicos eram apropriados e traduzidos em actos pedagógicos (Correia & Silva, 

2002). Mas a pesquisa colocou em evidência as vantagens do inquérito comparado, 

iluminando a questão da incorporação local de discursos mundialmente difundidos 

acerca do ensino, da escola e da educação em perspectiva histórica (Silva, 2007). Por 

outro lado, o trabalho também tornou claro o modo como a circulação do conhecimento 

pedagógico foi construindo as formas de auto-referenciação das sociedades lusófonas – 

incorporando as teses do “atraso educacional” português e brasileiro no discurso 

educativo – ao mesmo tempo que assinalava as sociedades e as teorias pedagógicas de 

referência consideradas “modernas”. O estudo concluía que, “a análise das mais de 30 

mil referências constantes nos livros dos normalistas evidenciou quais modalidades de 

classificação eles fizeram dos diferentes espaços nacionais: a primeira, relativamente 

aos lugares onde se reconheceu o nascimento e desenvolvimento inicial do modelo 

escolar, a Europa Ocidental; a segunda, referente a outro importante espaço de expansão 

da escolarização, a América do Norte, sobretudo os Estados Unidos; e, por fim, o grupo 

de nações que, segundo os manuais, não atingiram os benefícios do ensino, estando 

assim à margem do centro do discurso moderno” (Silva, 2007, p. 235). O quadro 

sugerido por ambos os estudos parece indicar que a externalização a situações mundiais 

(Schriewer, 1995, 2000a e 2000b) designadamente a idealização da sociedade norte-

americana como símbolo de modernidade educativa e berço da escola democrática 

permitiu ao Brasil romper com a cultura tradicional brasileira, herdada do século XIX 

(marcada por uma forte influência francesa) e, ao mesmo tempo, recriar uma identidade 

e uma história à margem das origens portuguesas. Em Portugal a referenciação a 

exemplos do estrangeiro, sob a forma de uma externalização capaz de sustentar 

reformas consentâneas com o ideário da I República (1910-1926), deu sinais de que a 



 

 

mobilização selectiva de modelos educacionais se situava preferencialmente no 

universo francófono (francês, belga e suíço) e na Alemanha. O descompasso dos 

discursos relacionados com os processos de externalização parece confirmar, como 

afirmou Nóvoa, que a questão histórica e linguística do universo lusófono não se 

oferece ao escrutínio do investigador como uma configuração incontestável, mas como 

um campo em que subsistem, “por adesão, ou por rejeição”, uma história comum e 

identidades partilhadas (Nóvoa, 2000, p. 127). À primeira leitura, tudo parece indicar, 

portanto, que nem Portugal nem o Brasil surgiam um para o outro como modelos a 

imitar ou, sequer, contrariar” (Carvalho e Cordeiro, 2002, p. 51). 

Contudo, quer o primeiro grupo de investigadores (Carvalho & Cordeiro, 2002) 

que tomaram por objecto a comparação estrita entre a presença de referentes 

estrangeiros no discurso das comunidades disciplinares da educação em dois dos países 

da lusofonia; quer o segundo (Correia & Silva, 2002; Correia & Silva, 2003 e Silva, 

2007), transportando a comparação para o terreno dos mecanismos de apropriação no 

espaço luso-brasileiro segundo a perspectiva de Chartier (1990) contribuíram para 

identificar um conjunto de aspectos cruciais para o objecto da nossa pesquisa. Estas 

pistas sugerem que a utilização ampla a quadros de referências comuns (autores, obras, 

países, periódicos, organizações, modelos pedagógicos) embora externos a cada uma 

das nações, permite tomar como hipótese de trabalho a existência de um campo de 

trânsitos ibero-americanos, de múltiplas redes de comunicação e de circulação de 

saberes pedagógicos entre Portugal e o Brasil, quer por via da Europa, da América do 

Norte ou, talvez ainda, pela via intermédia da Espanha. 

 

A internacionalização da razão educativa 

 

As ideias de Dewey internacionalizaram-se através de inúmeras vias: pela 

publicação de artigos em revistas pedagógicas europeias1 e americanas2; traduções de 

obras para diversas línguas; e, também, por intermédio da participação de Dewey em 

                                                           
1 Nomeadamente através da acção do Instituto de Ciências da Educação – Jean Jacques Rousseau (IJJR) 
(1912); do Centro Internacional das Escolas Novas (BIEN) (1899), da Liga Internacional para a Educação 
Nova (LIEN) (1921) e dos periódicos Pour l’Ère Nouvelle, dirigido por Adolphe Ferrière. Os ideais da 
educação progressiva foram também divulgados através do New Education Fellowship (NEF) (1921) cuja 
fundadora, Beatrice Ensor, dirigia também a revista The New Era (em Inglaterra). 
2 Em especial a revista Progressive Education (nos EUA).  



 

 

conferências e congressos pedagógicos internacionais. Não parece existir dúvida que as 

ideias filosóficas e pedagógicas de Dewey viajaram por diversos países, espalhados 

pelos cinco continentes acompanhadas, na maior parte dos casos, por visitas ou 

conferências em diversas partes do mundo: Japão (1919), China (1919-1921), Turquia 

(1924), México (1924), U.R.S.S. (1928) e África do Sul (1934). 

Face à apropriação diferenciada do pensamento de Dewey através de nações 

com tradições históricas e intelectuais tão díspares entre si, a questão que Thomas 

Popkewitz coloca é a de saber qual a grelha ou matriz que torna o pragmatismo de 

Dewey um sistema de princípios acessível a projectos de reforma radicalmente 

diferentes à escala global. Uma das noções que nos propõe para analisar o conjunto de 

circuitos e redes que se desenham em torno das viagens do pragmatismo à escala global 

é, justamente, o conceito de bibliotecas itinerantes – traveling libraries – noção que 

procura pôr a descoberto as diferentes amálgamas de projectos pedagógicos e 

posicionamentos ideológicos que se combinaram para conferir inteligibilidade aos 

processos de mudança (Popkewitz, 2005: 10-11). 

Numa análise da apropriação dos discursos do pedagogo norte-americano para a 

educação em África (Madeira, 2007) constatou-se que a diversidade de estratégias e de 

posicionamentos ideológicos a que o pragmatismo de Dewey foi submetido não logrou 

ser menos complexa. À semelhança do que sucedera noutras regiões do mundo, os 

princípios do progressivismo americano e do pragmatismo deweyano transitaram pela 

África através da acção de determinados grupos sociais, religiosos e políticos, sem que a 

sua origem “de autor” fosse explicitamente referida. Eles foram desmontados e depois 

incorporados nos discursos pedagógicos e políticos de acordo com as intenções e as 

estratégias particulares de cada governo colonial, acabando por configurar discursos 

híbridos sobre a escola e sobre a formação (em particular dirigidos à educação das 

crianças nativas em meio rural) em torno de noções tais como “adaptação”, 

“conformidade”, “métodos activos”, “meio envolvente”, “educação pelo trabalho”, 

“escola-comunidade”, “trabalho manual”, etc.  

Dewey emergiu nestes discursos sob a forma de uma conceptual personae, como 

suporte pedagógico-científico de um conjunto de interesses, estratégias e dispositivos 

locais destinados à incorporação educativa dos africanos num sistema de ensino 

pensado à medida das “suas necessidades”. Algumas noções tais como a do “aprender-

fazendo” – learning by doing – foram primeiro desligadas do seu contexto original (e da 



 

 

sua aplicação enquanto métodos activos de aprendizagem), para se ligarem a 

argumentos muitas vezes com finalidades contrárias aos princípios do pragmatismo. 

Estes argumentos incluíam, por exemplo, a defesa de um tipo de ensino diferente para 

brancos e africanos com base na diferença de capacidades entre as crianças brancas e 

pretas; a defesa do ensino vocacional como um tipo de ensino especialmente ajustado às 

necessidades dos africanos (legitimando assim as barreiras impostas a vias académicas); 

assim como serviam para justificar tipos de currículos essencialmente orientados para a 

prática, baseados nas necessidades “culturais” da comunidade (identificadas à partida 

com o trabalho na terra, na indústria ou nos ofícios).  

Por outro lado, no cenário colonial (em particular nas zonas rurais) o “africano” 

ocupou o lugar que Dewey destinara à “criança”. O discurso sobre a educação do negro 

construiu-se quase sempre na base de uma concepção infantilizada do africano, 

indivíduo que se tornava necessário proteger (da barbárie) e acolher (na civilização do 

domínio ocidental). Enquanto objecto infantilizado, subjugado e subalterno, o ensino 

destinado ao africano subentendia o ajustamento da educação à sua condição inferior. 

Foi precisamente esta uma das razões que legitimou a utilização continuada de 

metodologias de ensino pelo e para o trabalho, baseadas na apologia da ‘educação 

vocacional’, de modo a ligar o negro ao trabalho manual, com base em argumentos de 

progresso colectivo (do qual os africanos se encontram claramente arredados pela sua 

condição social). Estas noções, que foram difundidas através da acção das sociedades 

missionárias protestantes, inglesas e americanas passaram, progressivamente, a integrar 

o discurso educacional do Colonial Office britânico. Por “efeito de redundância”3, elas 

transitaram para os discursos da administração colonial portuguesa (e francesa), cada 

uma das quais efectuou, por sua vez, as suas apropriações específicas. O processo de 

construção do modelo da “educação adaptada” reconstruiu Dewey à imagem das 

necessidades políticas e das ideologias locais, promovendo alguns dos seus 

pressupostos, e eliminando ou omitindo outros (a participação democrática, o interesse 

das crianças, o desenvolvimento da comunidade, a participação no progresso científico 

e económico, etc.). Na realidade, a presença de Dewey em África foi alheia à 

consagração do modelo da “educação adaptada” (nas colónias inglesas) ou do “ensino 

de adaptação” (nas portuguesas). Desta forma, Dewey funcionou como um indigenous 

foreigner, para utilizar a designação de Thomas Popkewitz, um “autor” a partir do qual 

                                                           
3 A respeito deste conceito ver Madeira (2007, pp. 327-334). 



 

 

os discursos de reformistas coloniais reconstruíram noções e ideias originais como se 

fossem “naturalmente” autóctones, com o objectivo de legitimar a mudança e a 

construção de tipos de aluno, de professor, de currículo e de ensino adequados ao 

cenário colonial (Popkewitz, 2005: 8). 

 

A recepção do programa deweyano no Brasil e em Portugal, 1900-1950/60 

 

É facto que as pesquisas sobre a recepção do pragmatismo de Dewey no Brasil 

se encontram em estado muito mais avançado do que a correspondente análise em 

Portugal. Os trabalhos desenvolvidos na área da filosofia e da história da educação 

construíram um património diversificado acerca da forma como se processou esta 

apropriação, acerca dos protagonistas que a realizaram, assim como a operacionalização 

dos respectivos modelos pedagógicos para a organização das instituições educativas e 

das práticas docentes (Mendonça, 1993, 2002; Brandão & Mendonça, 2008; Mendonça 

et al, 2006; Carvalho, 2000; Vidal, 2007; Nunes, 2000a, 2000b, 2007; Castro, 1986; 

Cunha, 1994; 1995; 1996; 1999a; 1999b; 2001a; 2001b; Rocha, 1992). Este conjunto de 

obras documenta amplamente a recepção, apropriação e a “recontextualização” do 

pensamento de Dewey no Brasil, através das obras traduzidas, dos artigos científicos 

publicados, dos manuais de ensino e do próprio discurso político e legislativo produzido 

na área da escolarização. 

Em Portugal, apesar do movimento progressista americano ter acompanhado os 

movimentos de renovação pedagógica europeus, as redes entre o movimento 

progressista, o pragmatismo deweynano e a Escola Nova portuguesa não foram ainda 

assumidas como objecto de estudo autónomo. A historiografia pedagógica portuguesa 

tem privilegiado a Educação Nova e as reformas escolares na Europa durante as três 

primeiras décadas do século XX, alcançando o período que vai do declínio da 

monarquia aos primórdios da ditadura (Nóvoa, 1987, 1988, 1993, 1995, 1997, 1998, 

2003, 2005; Pintassilgo, 1998; Fernandes, 1973, 1994; Adão, 1984, 1995; Mónica, 

1978; Carvalho, 1986). É certo que o ideal da escola democrática contribuiu 

decisivamente para as concepções sobre educação moral e cívica dos renovadores 

europeus escolanovistas, chegando também a Portugal onde foi difundido pela geração 

de pedagogos portugueses que representaram a Educação Nova no país: Adolfo Lima 



 

 

(1874-1943), António Faria de Vasconcelos (1880-1939), Álvaro Vieira de Lemos 

(1881-1972) e António Sérgio (1883-1969).  

Na realidade, as tentativas de analisar a recepção do pensamento e da obra de 

Dewey pelos intelectuais e pedagogos portugueses têm sido escassas (Ramos do Ó, 

2005; Madeira, 2007 e 2009) e são sinais do longo percurso de investigação que ainda 

está por percorrer. Mas não se pode considerar, como bem demonstrou Maria João 

Mogarro que findo o movimento renovador da Escola Nova no país tenha existido um 

vazio pedagógico de quatro décadas, coincidente com a vigência da ditadura salazarista. 

Os autores que se reclamaram da Educação Nova e da Escola Activa não foram apenas 

os que se opuseram ao regime e foram por eles perseguidos. Numa publicação recente 

(Mogarro, 2006) a autora demonstrou que o ideário da Educação Nova resistiu à 

pedagogia conservadora instituída a partir dos anos 30 em Portugal e que vários textos 

pedagógicos produzidos por professores e no âmbito das instituições de formação se 

referiam claramente aos seus princípios na argumentação pedagógica. Ao recensear as 

obras da biblioteca pedagógica pessoal destes docentes e autores de manuais de 

formação de professores, a autora registrou a presença de um número significativo de 

obras estrangeiras, principalmente brasileiras, quer de autores brasileiros, quer de 

traduções publicadas por editoras do Brasil. Esta descoberta assumiu um significado 

particular, já que muitos destes textos, entre os quais as obras de John Dewey, se 

encontravam sublinhados e comentados pelos respectivos proprietários. A autora 

escreve a propósito que “esta presença revela a produção de um pensamento pedagógico 

no espaço da lusofonia, a circulação de saberes pedagógicos por via dos materiais 

impressos e as modalidades de apropriação que possibilitaram essa produção, 

estabelecendo simultaneamente uma rede de comunicação entre as comunidades 

brasileira e portuguesa no campo da pedagogia, em particular entre os que tinham como 

referência a Educação Nova “ (Mogarro, 2006, p. 244). 

Com base na análise de um conjunto de relatórios elaborados por bolsistas 

portugueses, Pintassilgo (2004) mostrou igualmente que nas três primeiras décadas do 

século XX vários professores puderam entrar em contacto com instituições de ensino 

consideradas modelo na Suíça, Alemanha, França, Bélgica, e Inglaterra. Para além da 

riqueza dos relatos que assinalavam as inovações pedagógicas, os métodos e a 

organização das instituições de ensino com que os bolsistas se iam deparando, os relatos 

incluíam referências aos autores e às obras que em Portugal não tinham acesso, 



 

 

designadamente às obras de Dewey. As viagens e visitas ao estrangeiro representaram 

por isso mesmo outro elo das redes de comunicação entre as diversas comunidades 

discursivas, em particular na difusão de obras de autores pedagógicos além Atlântico 

que se intersectavam com o campo de produção do movimento escolanovista europeu. 

Todos estes trabalhos têm vindo a desvendar a complexidade dos modos de apropriação, 

dos mecanismos de tradução e das estratégias pedagógicas associadas à recepção do 

pensamento de John Dewey em contextos culturais e sociais muito diversos. Thomas 

Popkewitz (2005) tem, por isso mesmo, vindo a propor uma leitura do pragmatismo em 

termos culturais, argumentando que, para além de um conjunto de soluções e de planos 

para a acção educacional, o pragmatismo corporiza uma tese cultural que apresenta uma 

racionalidade, um conjunto articulado de condições de possibilidade, tanto para a 

mudança social como para a invenção do self moderno (Popkewitz, 2005).  

 

Notas conclusivas: propostas para um programa de pesquisa(s) 

 

Chegados a este ponto, parece evidente que campo aberto pela identificação de 

redes de circulação internas e internacionais dos discursos pedagógicos, ainda que 

associadas a determinados espaços nacionais, pode agora avançar para um nível de 

questionamento histórico-comparado. Os problemas empíricos que foram convocados 

ao longo do presente texto a respeito da renovação das abordagens comparadas em 

história da educação entre Portugal e o Brasil a partir dos anos 90 sugerem um 

aprofundamento genérico das pesquisas e um refinamento dos instrumentos teórico-

conceptuais. No sentido de mapear as dimensões que se abrem no campo da pesquisa 

comparada, termino esta reflexão sugerindo uma série de eixos de investigação que se 

encontram por explorar (ver quadro abaixo). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Circulação do conhecimento pedagógico entre Portugal e o Brasil (∗) 

Inventário critico da produção bibliográfica 

portuguesa e brasileira sobre a obra de John Dewey 

O papel da imprensa de educação e ensino para a 

difusão do pragmatismo deweyano 

 

 

John Dewey, o escolanovismo e 

a circulação do conhecimento 

pedagógico O discurso educacional da modernização através dos 

textos de reforma e da legislação sobre o ensino 

O pragmatismo de Dewey através dos relatos de 

viagem 

Dewey nos manuais de formação dos normalistas e 

professores do magistério primário (1910 - 1930) 

As traduções da obra de Dewey e a sua circulação 

nas bibliotecas públicas e nas colecções privadas 

portuguesas e brasileiras (1910 - 1950/60) 

 

 

 

Redes de difusão-recepção do 

discurso educacional 

A participação luso-brasileira em congressos 

científicos internacionais e a representação em 

organismos internacionais 

(∗) Estes sete eixos de pesquisa não pretendem esgotar todas as temáticas possíveis mas 

sim delimitar, entre muitas outras hipóteses, dimensões e questões de investigação que 

se prendem com a temática proposta pelo quadro teórico-metodológico explicitado no 

início deste documento. 

 

A tarefa inclui o cruzamento de fontes e de referências bibliográficas; a 

inventariação do património de conhecimento sobre o tema em apreço em sede de teses 

de mestrado e doutoramento; a identificação do corpus documental disperso nos 

arquivos dos dois países, a construção de periodizações intermédias, ritmos e formas de 

apropriação e interpretação dos textos, traduções e edições. Há, também, todo um 

trabalho de referenciação seguido de interpretação e análise de conteúdo relativamente à 



 

 

presença de Dewey na imprensa pedagógica4. Será igualmente necessário recensear o 

conjunto das obras de Dewey, traduzidas em língua portuguesa e editadas no Brasil, que 

circularam durante a primeira metade do século XX em Portugal. E ainda, estudar as 

referências a Dewey e ao pragmatismo nos manuais de ensino e de formação de 

professores, mapear as viagens ao estrangeiro que importaram percepções de realidades 

diferentes, e identificar as selecções e filtros a que esses discursos educacionais e 

pedagógicos foram sujeitos. A construção deste Arquivo, no sentido propriamente 

foucauldiano do termo, não pode ser realizado senão com a colaboração de 

pesquisadores brasileiros e portugueses, articulando docência e investigação e, portanto, 

ensino e pesquisa envolvendo professores e investigadores. Uma nota final para referir-

me à periodização cuja delimitação procura construir o campo educativo com uma 

configuração autónoma relacionada (mas não subordinada) aos recortes políticos e às 

geografias nacionais. Ainda que o período nuclear da pesquisa se situe entre a última 

década do século XIX e as primeiras décadas do século XX, a análise do discurso 

educativo pedagógico moderno não pode ser considerada independentemente do 

processo de construção da escola de massas nos dois países, pelo que a primeira metade 

do século XX, com os seus ritmos e convulsões políticas próprias, deve ser considerada 

em toda a sua amplitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Essa tarefa, que se tornou exequível a partir da publicação do Repertório Analítico d’A Imprensa de 

Educação e Ensino (Nóvoa, 1993) é certamente um recurso de investigação indispensável para toda a 

comunidade de historiadores da educação de língua portuguesa. 
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