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Luis Torrego Egido. Universidad de Valladolid (luis.torrego@uva.es)  

 

2. Descrição:  

A Faculdade de Educação de Segovia, através do Projeto de Inovação 

Docente “Memória da escola contemporânea: fontes orais, iconográficas e outros 

recursos pedagógicos para a formação docente” e em colaboração com o 

Departamento de Pedagogia da Universidade de Valladolid, assumiu o 

compromisso de organizar a sétima edição das “Jornadas de Histórias de vida em 

educação”, um evento que vem sendo realizado a cada dois anos e reúne grupos 

de investigação da Rede REUN+ID. Este encontro terá lugar no Campus Maria 

Zambrano de Segovia, nos dias 19 e 20 de setembro de 2019. Uma das linhas 

temáticas da Jornada é sobre História de vida de grupos dominados pelo 

poder na contemporaneidade. 

Propomos este tema como eixo do encontro, porque consideramos um 

exercício democrático discutir sobre a relação que existe entre o indivíduo, a 

história e a política, um aspecto que nos permitirá avançar em algumas 

conclusões extraídas de jornadas anteriores sobre temas como a hegemonia, a 

invisibilidade de certos grupos sociais e a subordinação do coletivo feminino, a 

partir dessa perspectiva da política de representação. 

Hallbwachs (1950), afirmou que, no mesmo fato histórico, existem tantas 

memórias quanto grupos e instituições dentro de uma sociedade, pois cada um 
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deles explica o fenômeno de acordo com seus interesses e seu contexto cultural. 

Entidades como as de classe, gênero ou território, entre outras, não se tem visto 

igualmente representadas dentro do discurso histórico. Os territórios dominantes, 

as classes sociais mais poderosas e os homens são considerados os grupos com 

maior representatividade na história. A ânsia de desenvolver a memória não 

é senão o outro lado da moeda e da libertação da identidade das garras 

da uniformidade. É, portanto, necessário reconstruir as identidades 

prejudicadas pelo esquecimento da história, e essa linha temática 

pretende contribuir para isso. 

 

3. Datas 

Início do prazo para a recepção de originais: 1 de maio de 2019 

Encerramento do prazo para a apresentação dos originais: 1 de setembro de 2019 

Publicação dos anais: janeiro de 2020 

 

4. Envio dos trabalhos 

educacion.politica.sociedad@gmail.com  

 

5. Normas para autores/as: 

  http://educacionpoliticas.wixsite.com/revista/blank-1  
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