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- Projeto de pós-doutoramento de Lledó Ruiz Domingo, financiado 
pelo programa Margarita Salas do Ministerio de Universidades de 
España y la União Europeia (Next Generation Europe) partilhado entre 
a Universidad de València e a Universidade de Lisboa, intitulado 
"Poder femenino en la Baja Edad Media: ejercicio de poder político 
de las reinas em Portugal e la Corona de Aragón" e financiado pelo 
programa Margarita Salas (UP2021-044). 

- Projeto de doutoramento de Inês Olaia, bolseira da Fundação para a 
Ciência e Tecnologia, com o tema "Pela Graça de Deus Rainha de 
Portugal: funções e práticas da reginalidade no Portugal 
Medieval" (2020.04440.BD). 

Saber mais em: 

Centro de História da Universidade de Lisboa  
http://www.centrodehistoria-flul.com/  

 

http://2020.04440.bd/
http://www.centrodehistoria-flul.com/


“Se fosse costume mandar jovens raparigas 
para a escola e ali ensiná-las toda a sorte de 
diferentes matérias, assim como se faz com 
jovens rapazes, elas entenderiam e aprenderiam 
as dificuldades de todas as artes e ciências com 
tanta facilidade quanto os rapazes”.

Christine de  Pizan, A Cidade das Damas,  c. 1405.



PRÓLOGO 
Uma história apresentada aos jovens de um ponto de vista 
inclusivo tem o potencial de incutir os valores da igualdade 
através das matérias apreendidas dessa forma. A construção 
de um futuro mais justo e equitativo faz parte dos princípios 
daquele que é um desenvolvimento sustentável para as 
sociedades humanas.

Uma educação que promova a igualdade dos sexos e a 
identificação de estruturas socioculturais associadas aos 
mesmos no passado e no presente, permite quebrar condutas 
sexistas e de desigualdade que, na sociedade actual, 
influenciam até a escolha profissional dos nossos alunos e que 
se podem se podem cristalizar em problemas como a violência 
de género e a pouco participação política das mulheres, por 
exemplo.

Há uma necessidade de introdução do discurso feminino no 
ensino da História. Apesar de já existirem pequenas rubricas 
nos manuais escolares sobre as mulheres, a verdade é que o 
papel da mulher continua a ser tradicionalmente associado à 



passividade e à instrumentalização  como um elemento 
reprodutor e pertencente a uma esfera doméstica e privada.

Este pequeno guião que aqui vos apresentamos pretende ser 
mais uma ferramenta na procura de instrumentos que facilitem 
aos professores construírem propostas didáticas que incluam 
os discursos feminino e masculino, sob a premissa de que 
ambos, de forma conjunta, constroem o discurso histórico.

Construir propostas didáticas em que à mulher seja 
reconhecido o seu papel na História, indo contra a ideia de que 
o papel feminino se integra de uma forma artificial, forçada e 
desconectada do discurso principal, não é sempre uma tarefa 
fácil. Através deste guião pretendemos aproximar a 
investigação académica das escolas para que, em conjunto, 
possamos construir propostas didáticas que cumprindo as 
aprendizagens essenciais, não inviabilizam as mulheres na 
História. 

  



 



RECURSOS DIGITAIS 

PROJETO 
MUNARQAS 

MUNARQAS é o acrónimo do projeto de investigação estatal 
Mulheres das Monarquias Ibéricas: paradigmas institucionais, 
agências políticas e modelos culturais (séculos XIII-XV). É um 
tema de estudo de enorme potencial que procura aprofundar o 
papel desempenhado pelos membros do parentesco real 
feminino dos reinos cristãos da Península Ibérica nos últimos 
séculos da Idade Média. Para empreender uma perspetiva 
comparativa, mais de vinte especialistas estão articulados em 
duas equipas para apreciar as semelhanças entre as 
monarquias peninsulares e as suas especificidades. A grande 
variedade de fontes e perspetivas passará do significado do 
papel institucional das rainhas e infantas para a construção da 
memória, de mãos dadas com o subprojecto "Rainhas e 
infantas das monarquias ibéricas: espaços religiosos, modelos 
de representação e escritos, ca. 1252-1504", à capacidade 
relacional desenvolvida por estas mulheres, através do 



subprojecto "Espaços de corte femininos: áreas curiais, 
relações territoriais e práticas políticas nos reinos da Península 
Ibérica ca. 1252-1504".

Através deste site poderá conhecer todas as atividades e 
progressos dos seus investigadores. Não perca se quiser 
saber mais sobre o peso decisivo que as rainhas e infantas 
tiveram na jornada das monarquias medievais tardias da 
Península Ibérica.

Disponível em:

https://munarqas.com/ 

https://munarqas.com/


RECURSOS DIGITAIS 

FRISO 
CRONOLÓGICO DA 
CASA DAS 
RAINHAS 
Linha Casa das Rainhas, realizada pela Parques de 

Sintra - Monte da Lua, é  dedicada à instituição que geria 

as propriedades e bens entregues pelos reis às rainhas 

para que estas tivessem rendimentos próprios. Sintra era 

terra das Rainhas e, nesta linha, apresentam-se as suas 

biografias ao longo da história.

Disponível em:

https://timelinepns.parquesdesintra.pt/?

_ga=2.229227861.875207631.1664197015-983768962.16

64197015 

https://timelinepns.parquesdesintra.pt/?_ga=2.229227861.875207631.1664197015-983768962.1664197015
https://timelinepns.parquesdesintra.pt/?_ga=2.229227861.875207631.1664197015-983768962.1664197015
https://timelinepns.parquesdesintra.pt/?_ga=2.229227861.875207631.1664197015-983768962.1664197015


RECURSOS DIGITAIS 

VÍDEOS SOBRE AS  
TERRAS DAS 
RAINHAS 
Visita guiada a Óbidos com a Prof. Doutora Manuela 

Santos Silva 

Disponível em:

https://www.rtp.pt/play/p8647/e552921/visita-guiada

Alenquer e as rainhas de Portugal an Idade Média, com a 

investigadora Inês Olaia

Disponível em:

https://www.facebook.com/watch/?
v=581222339506346&ref=sharing  

https://www.rtp.pt/play/p8647/e552921/visita-guiada
https://www.facebook.com/watch/?v=581222339506346&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=581222339506346&ref=sharing






RECURSOS EM INGLÊS 

WHAT WAS LIFE 
LIKE FOR WOMEN 
IN THE MIDDLE 
AGES -  

GETTY MUSEUM 

Disponível em:  

https://www.getty.edu/news/what-was-life-like-
for-women-in-the-middle-ages/ 

 

https://www.getty.edu/news/what-was-life-like-for-women-in-the-middle-ages/
https://www.getty.edu/news/what-was-life-like-for-women-in-the-middle-ages/


RECURSOS EM INGLÊS 

TEACHING 
WOMEN’S HISTORY 

Disponível em:  

https://teachingwomenshistory.com/teaching-
resources/medieval-women/  

https://teachingwomenshistory.com/teaching-resources/medieval-women/
https://teachingwomenshistory.com/teaching-resources/medieval-women/


RECURSOS EM INGLÊS 

MIDDLE AGES FOR 
EDUCATORS 

Disponível em:  

https://middleagesforeducators.princeton.edu/
visualizing-research-through-arcgis-storymaps  

https://tracychapmanhamilton.com/  

https://middleagesforeducators.princeton.edu/visualizing-research-through-arcgis-storymaps
https://middleagesforeducators.princeton.edu/visualizing-research-through-arcgis-storymaps
https://tracychapmanhamilton.com/


DOCUMENTAÇÃO TRANSCRITA 

SENTENÇA DA 
RAINHA D. FILIPA 
DE LENCASTRE 
Disponível em:  

https://ceh.fcsh.unl.pt/pdf/rev/2018/06_11.pdf 
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Inês Olaia, Lledó Ruiz e Maria Dávila são investigadoras no 
Centro de Histór ia da Univers idade de Lisboa, 
especializadas em história das mulheres na Idade Média, 
estudando fundamentalmente a relação das mulheres com 
o poder, nomeadamente através das rainhas ibéricas e das 
mulheres da família real.  
Acreditam que para um mundo mais igualitário é necessário 
dar voz às mulheres do passado, do presente e do futuro.
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