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Apresentação
(Auditório 2 e 3 do IDN)

Objetivos:
O “workshop” reúne especialistas portugueses e brasileiros com o objetivo de
promover o debate e o conhecimento das posições estratégicas de Portugal e
do Brasil na Grande Guerra, e mais geralmente, na “Era da Guerra Mundial
(1914-1945)”.
Visa igualmente dar a conhecer, à academia brasileira, a investigação
historiográfica portuguesa sobre a Grande Guerra e a participação de Portugal
nesta contenda, se efetua no nosso país.
Este “workshop” também permitirá o debate entre os investigadores portugueses
e brasileiros sobre os caminhos que a historiografia que trabalha a 1ª Guerra
Mundial e a Guerra Total, em geral, pode seguir e desenvolver, não só em termos
de temáticas, mas de conteúdos e de metodologias.
Metodologia:
O “workshop” será organizado em mesa redonda, sendo cada especialista
convidado a expor o desenvolvimento da sua investigação pessoal (ainda que
possivelmente, em determinados casos, agregada a projetos de investigação
coletivos).
Conta-se, em consequência com conferências mais longas e com intervenções
mais curtas.
O objetivo, quer das conferências, quer das intervenções, visa a apresentação
das novidades que a investigação aporta, assim como dos obstáculos que
encontra no desenrolar desta.
As conferências tratam de projetos de coletivos de investigação, envolvendo
vários historiadores. As intervenções referem-se às investigações individuais dos
investigadores, mesmo que estes estejam inseridos em projetos de investigação
coletivos.
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Há ainda duas conferências de maior dimensão que apresentarão leituras da
participação brasileira na 1ª Guerra Mundial e, em geral, no período das Guerras
Mundiais (1914-1945).
Os coordenadores dos projetos de investigação coletivos dispõem de (15)
quinze minutos para a realização da respetiva apresentação.
Os Projetos de Investigação Individual terão cerca de (5) minutos para a sua
apresentação.
Os conferencistas brasileiros farão, cada um, uma conferência de cerca de
(30) minutos. Estas conferências visam dar uma leitura mais geral das
perspetivas que o Brasil tem da sua participação nos grandes conflitos mundiais
do século XX.
Conferências e intervenções ocupam cerca de uma hora a hora e meia,
dispondo-se de meia hora para o debate subsequente.
A sessão de encerramento contará com a apresentação de um súmula ou
síntese conclusiva de cada sessão, feita pelo respetivo moderador, que será
secretariado por um dos estagiários do Instituto da Defesa Nacional.
Resultados a Alcançar:
O “workshop” deverá fazer o levantamento do “estado da arte” da historiografia
portuguesa sobre a 1ª Guerra Mundial.
Nesse sentido, fará todo o sentido que seja publicada, em consequência do
“workshop”, uma obra intitulada “Leituras da 1ª Guerra Mundial em Portugal”
e que integraria as pesquisas apresentadas neste encontro científico, ficando
como obra de referência sobre os caminhos da investigação sobre a Portugal na
Grande Guerra que em Portugal se desenvolvem primeiro centenário desta
conflagração.
Esta obra, dado o número de participantes, corresponderia a dois dos IDN
Cadernos de 2016, tratando cada volume de uma temática mais específica.
Comissão Organizativa
António Paulo Duarte - Instituto da Defesa Nacional e Instituto de História
Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa
Ana Paula Pires - Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de
Lisboa
Bruno Cardoso Reis - Instituto da Defesa Nacional e Instituto de Ciências Sociais
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