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EDITORIAL, Maria Laura Bettencourt Pires 
(Universidade Católica de Portugal) 

RESUMO 
 

As considerações feitas no Editorial foram inspiradas pela celebração do 
vigésimo aniversário da criação em Portugal do 1º Mestrado de Estudos 
sobre as Mulheres e pelo falecimento de Ana Vicente, cuja acção e 
intervenção, tanto na vida universitária como social e religiosa no nosso 
país, foi de extrema importância para a luta pela defesa dos direitos das 
mulheres. Ao analisar o impacto das teorias concebidas na área dos 
Estudos sobre as Mulheres e da sua filosofia para o desenvolvimento do 
mundo académico e social, verifica-se que é inegável que elas 
contribuíram para uma mudança de paradigma intelectual, isto é, para 
a alteração dos modelos seguidos para organizar o conhecimento no 
mundo da investigação universitária assim como na erudição em geral e 
no saber relativo aos próprios Estudos sobre as Mulheres. O 
conhecimento implícito assim adquirido pretende ainda estabelecer um 
terreno comum entre as diferentes disciplinas, tendo, por isso, também 
impacto no desenvolvimento das principais matérias.  
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MONTALTO, RUBENS E MARIA DE MÉDICIS-A ARTE DE CONCILIAR 
Manuel Valente Alves 
(Academia Nacional de Medicina de Portugal) 

 
 

RESUMO 
 

Neste artigo, além de se reflectir sobre o tema, levanta-se a questão 
sobre o que teriam em comum o médico e cientista judeu de origem 
portuguesa Filipe Montalto (1567-1616), o pintor e embaixador católico 
de origem alemã Peter Paul Rubens (1577-1640) e a rainha-mãe de 
França Maria de Médicis (1573-1642), três grandes personalidades que 
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a Europa do século XVI viu nascer. A resposta será que cada um a seu 
modo – na medicina, na arte, na política – praticava a arte da 
conciliação. Acabaram, por isso, por se encontrar num ambicioso 
projecto de paz promovido por Maria de Médicis, a rainha de França, 
que pretendia acabar com as lutas fratricidas que fragmentavam ainda 
mais numa Europa já em si profundamente dividida pelos movimentos 
da Reforma e da Contra-reforma.  
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THE FALLACY OF COLORISM 
 Ana Maria Monteiro-Ferreira 
(Eastern Michigan University) 

 
 

RESUMO 
 

Este estudo discute as origens e crescente expansão do racismo, uma 
das mais poderosas construções sociais das ideologias hegemónicas 
com a sua função reguladora na determinação de valores humanos, 
sociais e comportamentais aceitáveis e não aceitáveis e sua 
categorização e hierarquização com a finalidade de definir sistemas de 
poder e privilégio. Discute também um dos seus mais perversos 
congéneres, colorismo, que juntamente com outros termos 
aparentemente menos condenáveis como xenofobia, chauvinismo e 
nacionalismo partilham da mesma ideologia de supremacia branca, 
poder hegemónico, e privilégio que podem mesmo ser adoptadas por 
quem, de entre as suas vítimas, se considere numa posição de poder, 
real ou virtual. 

Palavras-chave 

Racismo; Colorismo; Nacionalismo; Supremacia 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.fulladupublishers.com/fulladupublishers/templates/afrika/header/header_03.jpg&imgrefurl=http://www.fulladupublishers.com/fulladupublishers/templates/afrika/header/&h=200&w=1200&tbnid=2o7_-4Q5k1AzHM:&docid=McHvllEIrm4gMM&ei=aD19VsWwJ4u0adq3kLgN&tbm=isch&ved=0ahUKEwjFhJiSiPfJAhULWhoKHdobBNc4ZBAzCBooFzAX


 
RESUMOS 

 

 

 
   
 

GAUDIUM SCIENDI, Nº 9, DEZEMBRO 2015                                                                  126 
   

A THEORETICAL ANALYSIS OF THE LATEST RESEARCH ON LANGUAGE ACQUISITION AND THE 
IMPLICATIONS FOR LANGUAGE LEARNING 
António Simões 
(Fairfield University) 

 

 
RESUMO 

 

No uso das ciências sociais, ciências físicas e teorias pedagógicas, este 
artigo explora ideias diferentes para analisar a aquisição da segunda 
língua e aprendizagem da mesma. O mais importante é concentrar na 
complexidade da aquisição da língua, onde os princípios pedagógicos 
para ensinar uma segunda língua não garantem sucesso na sala de aula. 
A aquisição da língua não é um processo simples especialmente no 
contexto da transferência de língua nativa para a segunda língua.  
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A NATUREZA E O TEMPO 
Ana Paula Machado 
(Universidade Aberta) 
 

RESUMO 
 

Este artigo analisa o modo como, de uma forma geral, o ser humano 
não reconhece a importância que a visão que temos da natureza 
influencia a nossa vivência do quotidiano e o posicionamento filosófico-
religioso no universo. Esse é, contudo, um aspecto fundamental sobre o 
qual são feitas reflexões neste estudo que discute a íntima relação do 
tema da Natureza com a questão do Tempo. 
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IN MEMORIAM – ANA VICENTE 
Maria Laura Bettencourt Pires 
(Universidade Católica) 
 
 

RESUMO 
 

Este artigo evoca os percursos de vida e a obra de Ana Vicente, falecida 
em Abril de 2015. Refere também as causas pelas quais, aquela que foi 
designada pelo Presidente da República como "uma mulher de armas", 
com tanto empenhamento lutou, como a defesa dos direitos das 
mulheres e o movimento "Somos Igreja". No texto, procura 

demonstrar-se como, pela sua prática de vida pessoal e religiosa, a 
figura ímpar de Ana Vicente era uma convocatória para quem a ouvia e 
"uma profecia em acção". 
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