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lJrn percurso inapagdvel

rrene Tome-

Maria Emilia Stone**

Maria Teresa Santos*'t;i<

Como todos os livros de hornenagern, o que agora se dedica i Professora
Zili^ Os6rio de Castro rerine textos que sinalizam reconhecimento pela
obra realizada numa erea de especialidade e expressam apreco pessoal. E
precisamente a vontade de manifestar em piblico esse reconhecimento e
apreCo que tece unidade aos textos, seia rnedaante a escrita Po6tica, o
registo testemunhal ou o artigo de investigagao. Esta diversidade de g6nero
literario determinou a organizaCeo do livro em tras secc6es: Dedico-te---,
Olhares sobr'e as Mulheres e Outros Olhares-

A seceSo Dedico-te--- dirige-se directamente ar Professora Zilia Os6rio de
Castro, elogiando nela a vida das mulheres, com folgas que raramente se
podem gozar, como lembra Teresa Rita Lopes em Dorninao de Pascoa de
20O6, em Cacela, ou elogiando-lhe o trabalho de pesquisa desenvolvido na
area dos Estudos sobre as Mulheres, cuia persistencia lhe tem deixado raras
folgas para gozar-

A secaao Olhaies sobre as Mulheres 6 transdisciplinar, respeitando o
principio metodol6gico que desde sempre orientou Faces de Eva, por
privilegiar a inclusao de vdrias problemdticas e abordagens, no seu conjunto
contributivas para a reconfiguracao da Hist6ria e veiculadoras de propostas
para habitar solidariarnence o rnundo. Os textos cobrem e cruzarn ereas
diversas como, por ordenag:o alfab6tica, Antropologia, Arte, Educagao,
Estudos de G6nero, Feminisrno, Filosofia, Geografia. Hist6ria, Literatura,
Mtisica, Politica e Reliaiao. Abre esta secaeo um texto que
retrospectivarnente traga o percurso cientifico, na Universidade Nova de
Lisboa, ie, da Hist6ria das ldeias Politicas aos Estudos sobre as Mulheres.
Diversarnente os textos seguem o principio pragmatico de Faces de Eva:
dar voz, tornar visivel e disponibilizar a leitura do pensamento e da
actividade das ou sobre as mulheres. Este principio articula-se com as
dimens5es da cidadania e do espago piblico, mas tamb6m nele estao
implicitas quest5es de identidade e de competancia intercultural lewantadas
pela p6s-modernidade- Neste sentido, os textos integrados nesta secc5o
dispoern-se entre o paramar da interrogag:o hist6rica e interpretativa da
realidade e o patamar do desenvolvimento, resigniticativo da trans-
subjectividade.

A ultima secgeo - Outros Olhares - recolhe dois textos de pessoas que,
embora nao investiguem na irea de Estudos sobre as Mulheres, quizeram
participar na comemoragSo e revelar aprego cientifico pela personalidade
intelectual da Professora. como habitualmente a referimos. O mesmo
aprego e SratidAo se poder6 dizer da parte de quem reSistou o nome na

' Faculdade de Ciancias Sociais € Humanas / UNL.
** CESNOVA - Faces de Eva - Faculdade de Ci6ncias Sociais e Humanas / UNL
*** Universidade de Evora.
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