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Das “representações” às “práticas”, 
interface entre literatura e história 

 
 

 

 

“Evitemos retirar à nossa ciência o seu quinhão de poesia. 

Evitemos sobretudo corar por isso, coisa que já surpreendi 

em alguns. Seria espantosa tolice julgar que, pelo fato de 

exercer sobre a nossa sensibilidade um apelo tão poderoso, a 

história fosse menos capaz de satisfazer também a nossa 

inteligência.” (Marc Bloch, Introdução à História) 

 

 

 

 

SINAIS DE LEITURA, VESTÍGIOS DE ESCOLA... 

 

 

 

A compreensão da leitura como um gesto produtor de significados novos, 

necessariamente autônomos e distintos daqueles que o autor inscreve no texto, é uma das 

mais criativas hipóteses daquilo que será conhecido, pela expressão de Chartier, como 

história cultural do social. No caso escolar, a inserção no caminho da leitura representaria o 

ingresso na comunidade leitora, simbolicamente gestando uma partilha de crenças, de 

atitudes, de expectativas e de competências. A leitura seria, em tal dimensão, um dos maiores 

atos de fé produzidos pela escolarização. A trilha escolar, como rito que pretende ser, 

reescreve a própria lembrança, pretensamente capacitando gerações para a leitura autorizada 

da sociedade. A escola, supostamente, organizaria um corpus de conhecimento, tendo em 

vista unificá-lo e reparti-lo. Pela mediação dessa leitura organizada e sistemática da realidade 

social, a escola apresentaria o mundo à criança, retirando-a do ambiente familiar. Ao fazê-lo, 

mostra-o de uma determinada forma, por códigos específicos, instaurando, assim, toda uma 

normatividade de comportamento e padrões de conduta, colocados na própria teia da 

socialização que, institucionalmente, ali se desenvolve. Nos termos de Anne-Marie Chartier, 

“a cultura escolar é um produto histórico que não cessa de apagar cautelosamente os traços 

de seu nascimento”.
1
 Entretanto, há que compreender o papel da leitura e da escrita nessa 

maneira tipicamente escolar que faz ver o aprendizado da juventude como um rito que 

remonta tão particularmente à tradição, mas que, paradoxalmente, produz a inovação. Como 

                                                 
1
 Anne-Marie CHARTIER, L’école éclatée, p. 264. Mais adiante, a autora procura explicitar a dinâmica do que 

caracteriza como saber escolar: “Entre todos os saberes possíveis, os saberes triados e retidos pela escola são 

aqueles nos quais ainda se acredita terem um valor formativo essencial para as gerações emergentes. A 

cultura será portanto esse conjunto de saberes que, em um momento dado, será objeto de uma crença 

partilhada, variando de acordo com os grupos, crença não apenas individual mas social e institucionalmente 

legitimada.” (Id. Ibid., p. 265). 
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rito, a escola evidentemente celebra as origens, pretende compor a repetição, selecionada e 

reatualizada, evocando, no percurso, tempos imemoriais. Ritualizada, ela pretende conferir à 

juventude o repertório e os modelos analíticos de interpretação da realidade, autorizados 

pelas gerações mais velhas. Mais do que um ritual, a escola, que periodiza a infância, ganha 

um estatuto institucional de proeminência na sociedade civil. A escola ritualiza a infância, ao 

transformar crianças em alunos. A escolarização põe diante dos olhos das crianças uma 

narrativa - a versão autorizada, talvez - da realidade social. A vida escolar pretende compor, 

assim, o rito da iniciação, o ensaio da peça da vida, a partir das referências culturais da 

sociedade. Revelando, então, estruturas de realidade e modos de existir, e apontando esse 

real como única possibilidade que o passado permitiu construir, a escola edifica a orientação 

de obediência e acatamento das normas e regras da vida, do grupo social ou das classes 

dominantes - como se preferir. Pretendendo retratar modelos exemplares, a escola primária 

fala do passado remontando aos heróis, que, como exemplos, deverão ser, pois, imitados. 

Mesmo assim, a escola, inequivocamente, deseja tanto permanecer quanto mudar. Ela faz por 

desencadear processos de interação e de poder de uns sobre os outros, antecipando para a 

infância o que a sociedade espera dela. Ocorre que a própria sociedade trabalha também com 

uma dimensão de projeto, de esperança, de incerteza diante de um futuro que gostaria de ver 

sempre melhor. Essa ânsia social pela perfectibilidade humana, individual e coletiva, carrega 

consigo o potencial de inovação com que a escola equilibra a tradição que deseja ver 

instaurada. A escola é, portanto, sempre velha e sempre nova; ela constrói o mundo social, 

agindo e fazendo por representar as negociações entre camadas distintas, os conflitos entre as 

classes, a mobilidade permitida e as proibições, os interditos, as fronteiras... Como já 

observava Roger Chartier, “criam-se esquemas de percepção, de juízo, que fundamentam 

maneiras de pensar, de atuar, etc.”
2
 De algum modo, então, a escola é um rito que supõe 

evocar o mito. A leitura será apenas a estratégia do sagrado que permite convidar a página 

em branco da criança a se transfigurar nessa realidade mitológica ritualizada, o adulto. 

Sem dúvida alguma, "ler implica prever, esperar. Prever o fim da frase, a frase 

seguinte, a outra página; esperar que elas confirmem ou infirmem essas previsões; a leitura 

se compõe de uma quantidade de hipóteses, de sonhos seguidos de despertar, de esperanças e 

decepções"... 
3
 De acordo com o que dizia o filósofo Jean-Paul Sartre, o autor nunca é capaz 

de ler sua própria obra literária; sua leitura estará irremediavelmente condicionada pelo seu 

olhar de criador. Por outro lado, o próprio ato da escrita seria ele mesmo impeditivo do olhar 

do criador sobre a obra. Mesmo quando relê o texto de sua autoria, aquele que o escreveu 

está ainda impregnado de um olhar sobre si mesmo, que impede a fruição, que obstaculiza o 

encontro do objeto; ele, na verdade, encontra a si mesmo e àquilo que havia projetado, em 

leve, inefável e quase imperceptível contato com o que realmente pôde produzir. Ao ler a si 

próprio, o autor reescreve a própria obra, atualiza seu projeto, confere o que faz com o que 

deixou de fazer.
4
 A operação da escrita chama e convida à atitude de ler, à leitura 

                                                 
2
 Roger CHARTIER, Historia y praticas culturales: entrevista a Roger Chartier; realizada por Noemi Goldman 

y Leonor Arfuch, p. 139. Para Chartier, o estudo das práticas de leitura implicaria necessariamente o estudo de 

cada leitor, de sua “liberdade determinada”. Nos termos do autor, teríamos o seguinte: “(...) podem-se estudar 

os elementos que constituem cada leitor como um leitor socialmente organizado, suas competências 

compartilhadas com outros, as expectativas da leitura, as normas e os códigos que regram as práticas de 

leitura em uma comunidade dada, os interesses envoltos em uma prática, etc. E com a reconstituição de todos 

esses elementos, pode-se depreender a identidade de uma comunidade de interpretação, de uma comunidade de 

leitura. Dentro desse marco, que é partilhado por uma certa comunidade, pode-se ver como um indivíduo joga 

com essas convenções, normas, regras e códigos e normas, como apóia sua inventividade sobre essas coações 

que o definem como um leitor pertencente a uma comunidade de leitura.” (Id. Ibid., p. 138-9). 
3
 Jean-Paul SARTRE, Que é literatura, p. 35. 

4
 “Mas se nós mesmos produzirmos as regras da produção, as medidas e os critérios, e, se nosso impulso vier 

do mais fundo do coração, então nunca encontraremos em nossa obra nada além de nós mesmos: nós é que 

inventamos as leis segundo as quais a julgamos; é a nossa história, o nosso amor, a nossa alegria que 

reconhecemos nela; ainda que a contemplemos sem tocá-la, jamais recebemos dela essa alegria ou esse amor: 
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espontânea, aquela leitura de generosidade que - no dizer de Sarte - exerce uma operação de 

entrega do leitor para com o texto, o que faz que a obra contenha, já em si, autor e leitor. 

Pacto de recíproca confiança, a obra nasce do compromisso entre quem a escreve e os que 

deverão lê-la. Sartre diz, sobre isso, que, ao ler, o leitor desvenda, mas também cria; cria 

talvez pelo desvendamento.
5
 Portanto o sentido do objeto literário e o constante reescrever 

que o leitor efetua das mesmas obras fazem que elas próprias se alterem porque se alteraram 

leitores e modo de olhar para elas: obras alteradas pela perspectiva de apropriação que, como 

bem remarcou Chartier, corresponde ao ato pelo qual cada indivíduo apreende, a seu modo, o 

texto. Pode-se mesmo falar em repertórios, em comunidades de sentido, em partilhas de 

significados, porque também são variáveis a expectativa e as disposições de cada leitor 

perante as obras que lê. Nessa medida, a prática leitoras só poderia ser verdadeiramente 

apreendida mediante a sociabilidade que ela vai formando, o que, por sua vez, configura 

verdadeiros protocolos de leitura partilhada. As práticas de leitura passam a ser tomadas, 

então, como atitudes eminentemente criadoras, de novos sentidos, de inéditos significados. 

Se procurarmos, por exemplo, o retrato da escolarização na literatura portuguesa no período 

que recortamos para a análise, obteremos, indubitavelmente, um material próprio, muito 

específico, que passa provavelmente despercebido de todos os que penetram os romances 

interessados fundamentalmente pela trama da narrativa. Como leitura, sabemos que o que 

pretendemos fazer aqui incorre no perigo da redução. Porém, à guisa de interpretação 

historiográfica, estamos convencidos de que o recurso às fontes da literatura, no 

aprimoramento do olhar do historiador, pode ser, ainda, dever do ofício, mesmo que a busca 

esteja sempre e inarredavelmente sujeita às limitações e dificuldades postas em qualquer 

recurso à interdisciplinaridade metodológica. Arrisquemos, portanto: quem é a escola e como 

é retratada a figura do mestre na narrativa popular e erudita, nesse Portugal do início do 

regime liberal até a instauração da época republicana? 

Nossa hipótese era, a princípio, a de que existem, basicamente, duas constelações 

literárias: as obras de autores consagrados que, na maioria das vezes, se estruturam como 

romances típicos da atmosfera literária da época e que traduzem, em linhas gerais, a 

vanguarda do movimento da escrita, consagrada pelos jornais, pelas revistas, pelo 

reconhecimento público e pela capacidade de resistirem aos estragos e ao efeito do 

                                                                                                                                                       
nós os colocamos ali; os resultados que obtivemos na tela ou no papel nunca nos parecem objetivos; temos 

demasiada familiaridade com os processos que os originaram. Esses processos permanecem um achado 

sujetivo: são nós mesmos, são nossa inspiração, nossa astúcia, e quando tratamos de perceber nossa obra a 

criamos outra vez, repetimos mentalmente as operações que a produziram, e cada um dos seus aspectos 

aparece como um resultado (...)” (Jean-Paul SARTRE, Que é literatura, p. 35) Para Sartre, o autor 

inevitavelmente exerceria uma função reguladora sobre o texto de sua autoria. Ao conhecer aquilo que lê, 

reconhecendo as palavras pelo pensamento que as precedeu, o autor não lê porque não se entrega jamais ao 

texto que um dia lhe pertenceu e que dali por diante será irremediavelmente pertença dos leitores e da 

generosidade da leitura... 
5
 “A leitura, de fato, parece ser a síntese da percepção e da criação; ela coloca ao mesmo tempo a 

essencialidade do sujeito e do objeto. (...) Em suma, o leitor tem consciência de desvendar e ao mesmo tempo 

criar; de desvendar criando, de criar pelo desvendamento. Não se deve achar com efeito que a leitura seja uma 

operação mecânica, que o leitora seja impressionado pelos signos como a placa fotográfica pela luz. Se está 

distraído, cansado, confuso, desatento, a maior parte das relações lhe escaparão, ele não conseguirá fazer 

pegar o objeto (...); tirará da sombra frases que parecerão surgir ao acaso. (...) Assim desde o início o sentido 

não está mais contido nas palavras, pois é ele, ao contrário, que permite compreender a significação de cada 

uma delas; e o objeto literário, ainda que se realize através da linguagem, nunca é dado na linguagem; ao 

contrário, ele é por natureza, silêncio e contestação da fala.” (Jean-Paul SARTRE, Que é literatura, p. 37) 

Anos mais terde, Chartier retomaria e radicalizaria tal perspectiva, sinalizando para o fato de que a obra é o que 

fazem dela as diferentes leituras. Nesse sentido, dirá Chartier: “Orientado ou colocado numa armadilha, o 

leitor encontra-se sempre inscrito no texto, mas, por seu turno, este inscreve-se diversamente nos seus leitores. 

Daí a necessidade de reunir duas perspectivas, frequentemente separadas: o estudo da maneira como os textos 

e os impressos que lhe servem de suporte, organizam a leitura que deles deve ser feita e, por outro lado, a 

recolha das leituras efetivas, captadas nas confissões individuais ou reconstruídas à escala das comunidades 

de leitores.” (Roger CHARTIER, A história cultural: entre práticas e representações, p. 124). 
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esquecimento que o tempo traz. Na outra margem, há, entretanto, um modelo alternativo de 

vestígios que também são a outra face, mais popular, da literatura. A literatura de cordel, 

tantas vezes anonimamente veiculada pelas mais remotas camadas da população; as cantigas 

de roda cantadas pelas crianças; os contos tradicionais que se contavam ao pé da lareira; os 

versinhos que compunham as letras das canções das ceifeiras; enfim, todo um repertório 

foclórico e popular, que traduzia, em certa medida, uma percepção sobre o mundo da escola, 

sobre o território da leitura, sobre a figura do mestre e do discípulo. Em ambos os casos, 

tanto na literatura de extrato erudito quanto nos componentes simbólicos da literatura 

popular, encontramos indícios que nos permitem, discretamente, aproximar da atmosfera e 

da sensibilidade da época para com o tema da escolarização. Supomos que o cruzamento 

desse material justificar-se-á em virtude dessa prospecção para com um tema, para com um 

país, cuja familiaridade e aproximação só podem ser conectadas pelo eco do passado. 

Regressemos, portanto, àquela época de há muito tempo... 

 

 

 

 
A ESCOLA PELA PERCEPÇÃO DO ROMANTISMO DE CAMILO CASTELO BRANCO E JÚLIO 

DINIS 
 

 

Camilo Castelo Branco (1825-1890) é - segundo António José Saraiva - a 

personalidade que domina a segunda geração romântica. Sua obra retrata, com graça e 

elegância, tanto os preconceitos quanto os conflitos morais de seu tempo, fazendo-o sempre 

com uma pitada de antipatia crítica ao espírito burguês dominante à época. Ao retratar o 

campo e a vida provinciana, Camilo procurava trazer um certo tom de realismo aos 

personagens, identificando as relações de poder e as estruturas sociais, econômicas e 

políticas que dinamizavam a vida das aldeias. O demônio de ouro é, por exemplo, um 

romance que já tem como princípio o confronto entre as feições tradicionais do padre e a 

figura cada vez mais imperante do professor, que com o clérigo concorria quanto aos 

atributos supostos pela sua também vocação. No referido romance, o mestre de primeiras 

letras João Veríssimo Vieira lecionava na vila da Póvoa de Lanhoso, em 1750, quando se 

passa a narrativa. Havia estudado para ser padre e era, verdadeiramente, um modelo de 

virtude. Porém, aos 21 anos, apaixonara-se por uma pobre mas esbelta moça, de quem não 

mais conseguiria se “desenliçar”. Tiveram uma filha que lia correntemente, mesmo antes dos 

sete anos, acompanhando, também em Aritmética, Manuel, o melhor dos discípulos de João 

Veríssimo. Quem era esse Manuel? Era, com certeza, o protagonista da história... 

 

 

 
“Quando perfez seis anos, apareceu na Póvoa em companhia de outros rapazinhos que iam à 

lição, com os seus saquitéus à bandoleira, onde levavam o alfabeto, a cartilha, a sentença, o pão 

da merenda e o atarrachado tinteiro de chifre, com pena de pato. Manuel seguira-os embelezado 

naqueles utensílios escolares. Viu-os entrar na escola, e foi depois deles, apesar de o empurrarem 

com desabrimento.”
6
 

 

 

Não queriam os outros meninos deixar entrar na turma aquele novato, e precisou 

o mestre intervir para que o caso se resolvesse. O pequeno chorava porque os outros lhe 

haviam batido. Um dos alunos explica ao professor que aquele menino era filho de uma 

jornaleira, que andava a pedir esmolas e que dormia sabe-se onde... O mestre, intrigado, 

                                                 
6
 Camilo Castelo BRANCO, O demonio de ouro I, p. 9.  
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pergunta à criança, já órfã de sua mãe, o que ela vinha fazer na escola: “Queria aprender a 

ler”. E por aí começa a história do menino Manuel, que João Veríssimo acaba por levar para 

casa, onde irá abrigá-lo como a um filho, com comida e alento, junto à sua família. 

Descobre-se, logo nas primeiras páginas, que o menino era, na verdade, filho bastardo do 

pároco da aldeia, o padre Bento, que, por sua vez, havia estudado junto com o professor, 

embora não tivesse demonstrado aptidão alguma para as letras. O padre, entretanto, não 

reconhecia paternidade ao menino, e quem a assumiu foi mesmo o professor: 

 
 

 

“O menino cumpria obrigações de criado, saindo às módicas compras, varrendo a aula, 

espanando os bancos e as mesas, regrando papel dos traslados, e estudando ao mesmo tempo que 

mourejava na casa. Admirava-se o mestre da memória do rapaz; mas ainda mais da inteligência 

com que devolvia em idéias as fórmulas aprendidas de cor. De si consigo reparava João 

Veríssimo na dessemelhança que distanciava tanto a cabeça do padre Bento da cabeça do órfão: 

desconcertos da natureza que faziam lá certas implicâncias no ânimo de João Veríssimo; porque 

ele acharia mais bem concertado o mundo se os troncos podres não abrolhassem gomos 

viçosos.”
7
 

 

 

Desde logo, o rapaz diferenciou-se dos colegas e foi elevado ao posto de 

decurião da turma, o que foi de grande valia ao professor porque, desde o princípio da 

doença que o levaria à cegueira, ele teve ajuda daquele seu protegido que, durante os 

impedimentos do mestre, ministrava as lições na escola. Combalido pela progressiva 

cegueira, João Veríssimo não se mostrava mais capaz de ministrar seus cursos: enquanto 

exaltava a paciência como principal virtude da vida humana, seus discípulos mostravam-se 

sonolentos, conversavam uns com os outros e as aulas perdiam a eficácia. Quando o padre de 

Fonte-Arcada abriu sua escola justamente por ter sido avisado da cegueira do mestre de 

Lanhoso, este realmente teve de se despedir de seus alunos. No momento em que os 

discípulos foram, pela última vez, lhe beijar a mão, “João Veríssimo deu-lhes um adeus 

soluçado de termos carinhosos, recomendando a cada um por sua vez que, embora deixassem 

esquecer o pouco de saber que dele tinham aprendido, nunca se esquecessem dos seus 

conselhos de vida honesta, segundo ele, mais precisos à vida feliz do que a sabedoria”
8
. De 

algum modo, a maneira como se organiza o início do romance refletirá o caráter e a grandeza 

dos dois personagens - mestre e discípulo. Em contraposição à hipocrisia da Igreja, o 

professor era, na prática, o benfeitor local. Assim Camilo retrata a escola. Na verdade, parece 

ser voz corrente à época que a tarefa civilizatória da instrução compreendia os ensinamentos 

civis e morais, que deveriam ser, antes mesmo dos conteúdos e saberes programáticos, 

gravados no coração. Também outros romancistas destacam esse lugar moralizador da 

educação primária.  

Júlio Dinis (1838-1871) trará uma gravura mais harmoniosa e cândida da vida 

familiar nas aldeias portuguesas. Em seus romances, padres não têm filhos e os ambientes 

aldeões são cuidadosamente arranjados de modo a se afinarem rigorosamente às 

personagens, de maneira que as paisagens são quase que complemento das pessoas e/ou vice-

versa. Para Saraiva, Júlio Dinis é, antes de tudo, um observador de ambientes, que prega a 

moralização dos costumes públicos pela via romanesca. Artigo que Fernandes Costa escrevia 

para a Revista Illustrada em 1891 aponta, como traços específicos da obra de Júlio Dinis, 

os sentimentos de resignação, de doçura, de bondade e de melancolia. Haveria, nesse sentido, 

um componente moral mediante o qual o próprio escritor acentuava a dimensão de grandeza 

                                                 
7
 Camilo Castelo BRANCO, O demonio de ouro I, p. 34-5. 

8
 Camilo Castelo BRANCO,  O demonio de ouro I, p. 40.  
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ética presente na maior parte de suas personagens. O segredo dos romances de Dinis estaria 

pois nessa interface entre a linguagem e o coração
9
. 

A morgadinha dos canavais (1868) retrata o tema da educação de uma maneira 

muito particular, porque, antes de abordar a questão da escola, introduz o problema da leitura 

pelo episódio de cartas recém-chegadas à localidade. Trata-se de uma das primeiras cenas do 

romance, quando Henrique de Souselas havia recém-chegado de Lisboa para aquela sertaneja 

aldeia no Minho: doente, hipocondríaco, depressivo, imerso em seu ‘vácuo interior’. Uma 

das primeiras imagens que presencia é, então, a da chegada do correio e a bucólica 

expectativa que isso causava àquela população, ansiosa por notícias de um familiar, de um 

filho distante, até de um credor a quem se pediu dinheiro, da cidade, enfim... O alvoroço que 

se cria com a recepção das cartas é criteriosamente relatado pelo narrador, como se o 

impacto da leitura devesse ser detalhadamente anunciado: 

 
 

 

“Há de fato poucas cenas tão animadas como a da chegada do correio e da distribuição das cartas 

em uma terra pequena. Durante a leitura dos sobrescritos, feita em voz alta pelo empregado 

respectivo, um observador que estude atento as impressões que essa leitura opera nos semblantes 

dos que ávidos a escutam, como que vê levantar-se uma ponta de cortina, corrida a ocultar-nos as 

cenas da comédia ou da tragédia da vida de cada um.”
10

 

 

 

 

Nas grandes cidades - continua o narrador - o episódio pode parecer 

insignificante, porque fica anonimamente perdido no rol de acontecimentos diários. Mas na 

aldeia a chegada das cartas representa indubitavelmente o novo. Há toda uma carga 

simbólica nessa magia do escrito que vem de longe. Sucede que nesses pequenos e distantes 

lugarejos daqueles meados de século, as pessoas não sabiam, em sua maioria, ler. Por essa 

razão, na seqüência, o protagonista Henrique de Souselas observa uma moça que, montada a 

cavalo, lia as cartas a quem lhe pedia. A jovem parara o cavalo a propósito, para poder ajudar 

aquela gente na leitura das correspondências, leitura que não eram capazes de fazer por si; 

por pobreza e ignorância, como se ambas as coisas andassem sempre acompanhadas uma da 

                                                 
9
 “Lá o diz algures o próprio escritor: ‘A bondade é um rico manancial, que brota lágrimas ao toque da menor 

comoção.’ É este o segredo da voga extraordinária que os romances de Júlio Dinis tão imediatamente tiveram, 

e é por ser esse invejável segredo que eles hão de ser lidos por tempo largo, e hão de encontrar, muitos e 

muitos anos depois de nós, um eco simpático em corações que ainda não nasceram. Os tipos, os personagens, 

os atores da limitada comédia rústica, que este romancista tão genuinamente português põe em cena, e 

mormente as figuras essenciais do drama, são na sua generalidade bons. Afinam uns pelos outros. Como que 

se educam reciprocamente, compreendem-se, harmonizam-se, entendem-se, e, se têm de disputar qualquer 

coisa uns aos outros, é mais ou menos bondade apenas. Será isso um quadro exato do mundo, estudado numa 

pequena sociedade, num resumido meio? Não é. Mas é um quadro ideal, que a bondade ingênita do romancista 

se comprazia em traçar, e que, se para a análise fria, não é de nenhum modo a representação da vida, é para 

as almas delicadas e boas um doce repouso num mundo imaginário, mas não impossível. Não contestamos, 

num caso ou noutro, a ação da vida material antecedente nas condições estéticas do futuro escritor; mas temos 

dúvida em aceitar sem reparo a generalização dessa hipótese. O que admitimos porém, como teoria 

geralmente confirmada, é a influência da vida moral do homem nas produções do artista, nas criações do seu 

talento ou do seu gênio.” ( Fernandes COSTA, Júlio Dinis, In: Revista Illustrada, nº 35, 15-9-1891, p. 202-3). 
10

 Júlio Dinis, A morgadinha dos canaviais, p. 36. Na seqüência, Júlio Dinis recorre à mobilização das 

recordações do leitor, incitando-o a revivê-las: “Nas grandes cidades, dispersam-se estas comoções; passam-se 

no recato dos gabinetes de cada um. Lembrem-se porém das vezes em que têm segurado com a mão trêmula na 

correspondência que o correio lhes traz; no ansiar de coração com que lhe rasgam o selo; nas lágrimas ou 

sorrisos com que lhe interrompem a leitura; no irresistível movimento de desespero com que a amarrotam 

depois, ou nas expansões apaixonadas com que beijaram o nome que as subscreve; lembrem-se disso, 

multipliquem depois esses afetos todos, despojem-nos das reservas que a etiqueta impõe às classes mais 

civilizadas, façam-nos manifestarem-se num mesmo momento e num mesmo lugar, e digam se concebem muitas 

outras cenas em que mais sentimentos e paixões se agitem em luta travada.” (Id. Ibid., p. 36). 
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outra. Ao travar contato com Madalena, a leitora das cartas - por quem o rapaz 

imediatamente se sente atraído - descreve o porquê de sua generosa atitude; e mais uma vez, 

surge a palavra do autor escondida sob a alegação da personagem: 

 
 

“Que havia eu de fazer? Diga-me, já pensou no suplício que deve ser o olhar a gente uma folha de 

papel escrita, na qual sabemos que se fala de uma pessoa querida, e não podermos decifrar aquele 

enigma? Que martírio! Eu, por mim, confesso que falta o ânimo para recusar pedidos daqueles, 

como me faltaria para negar uma gota de água ao desgraçado que visse a morrer de sede. A 

crueldade seria quase igual. Não lhe parece?”
11

 

 

 

 

Quando, após conhecê-lo, Madalena apresenta Augusto (o professor primário 

daquela aldeia) a Henrique (o jovem cosmopolita que acabara de chegar de Lisboa), o tema 

da educação aparece de maneira ainda mais explícita, vindo através da figura daquele mestre 

de instrução primária. Augusto era jovem, pálido, mas tinha na fisionomia o retrato de sua 

inteligência. Era simples, mas, em seus trajes, reconhecia-se asseio e gosto. Com um olhar 

penetrante, a expressão de seu caráter parecia vir colada à distinção de seu semblante. Era 

um professor modelo, embora vindo de uma família simplória, com extrema dificuldade 

financeira. Tendo, desde cedo, a responsabilidade de abrigar sua mãe por causa da morte do 

pai, Augusto sempre fôra um exemplo tanto de inteligência quanto de estudo e altruísmo 

Tinha a consciência de possuir uma missão a cumprir. A partir dela, vencia sempre a fadiga 

do esforço empreendido para mergulhar em todos os livros que encontrava pela frente. Era 

abnegado e dedicado ao trabalho. Ensinara Ângelo, o irmão de Madalena, até o momento em 

que ele já pôde ser considerado para ser enviado ao colégio. Quando morrera o mestre-escola 

daquela localidade, Augusto escreveu ao pai de Ângelo e Madalena - o conselheiro e político 

local -, solicitando-lhe que se empenhasse por ele em Lisboa, tendo em vista a possibilidade 

de ocupar o lugar de mestre-escola na aldeia. O conselheiro, para proteger o mestre de seu 

filho, embora acreditando que o rapaz devesse ter maior ambição, obtém êxito... 

 

 

 
“Conseguiu que uma portaria, meio pelo qual se faz em Portugal tudo que é contra a lei expressa, 

o dispensasse da idade que ainda não tinha, pois mal completara dezenove anos, e Augusto foi 

por conseguinte admitido a concurso para tão pouco disputado lugar e provido nele por três anos. 

O conselheiro, a quem não fora impossível obter-lhe despacho vitalício, quis ver assim se no fim 

de três anos o obrigava a abandonar tão laboriosa e mal recompensada carreira, e de propósito o 

fez despachar temporariamente. (...) Mas ao fim de três anos, apesar de por experiência conhecer 

já os espinhos da profissão, apresentou-se novamente ao concurso para obter novo despacho. Na 

época em que abrimos esta narração voltara Augusto de pouco de ultimar a nova prova; e estava 

pendente ainda a decisão do ministério competente. Desta vez, tivera um competidor, um homem 

muito protegido por influências da localidade, as quais ainda não tinham podido vencer a do 

conselheiro, que pugnava por Augusto.”
12

 

 

 

 

Júlio Dinis exaltava a tarefa do mestre-escola, destacando que, entretanto, seu 

salário só era comparável ao do jornaleiro. Segundo o texto, o magistério era um ofício 

extremamente mal recompensado socialmente, porque até aqueles que, como crianças, foram 

os benefíciários da instrução oferecida, raramente se recordam do valor do mestre que os 

ensinou um dia a ler. Augusto, com um tom de amargura, havia de posteriormente se queixar 

                                                 
11

 Júlio DINIS, A morgadinha dos canaviais, p. 44. 
12

 Júlio DINIS, A morgadinha dos canaviais, p. 66-7. 
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à Morgadinha dos “grandes interesses sociais dependentes de um despacho de um modesto 

professor de aldeia”
13

, aos quais muitas vezes os políticos atenderiam em detrimento dos 

verdadeiros anseios da causa da instrução. A velada crítica social com que Júlio Dinis relata 

o episódio do professor demonstra um pouco das interferências do poder local sobre os 

assuntos da instrução e sobre a escolha dos próprios docentes responsáveis pelo ensino 

público. Na verdade, a forma com que a escola vinha se estruturando, embora fosse à partida 

centralizada, não fugia de uma dinâmica de favorecimentos pessoais e clientela política, que 

se pautava fundamentalmente por interesses e poderes internos a cada localidade em 

particular.  

Em As pupilas do senhor reitor (1866), o tema da educação é trabalhado por 

uma vertente mais próxima da tradição clerical. Todo o enredo se passa no retorno de Daniel, 

quando quando o jovem regressava dos estudos que fizera no Porto. Na verdade, ele teria ido 

estudar para médico, por conselho do pároco da aldeia. Era fraquinho e, segundo o reitor, 

daria para padre, para médico, ou para letrado, enquanto o irmão Pedro, mais robusto, 

cuidaria da lavoura da família. José das Dornas - o pai - não deixava de ter uma certa 

hesitação quanto à decisão a ser tomada, temendo que o filho pudesse vir posteriormente a 

desprezar o ofício de lavrador. Além disso, fornecendo oportunidades desiguais aos dois 

rapazes, seria talvez uma injustiça para com Pedro, que ficaria prejudicado. Mas o reitor não 

esmorece em seus argumentos, expondo para o amigo que a única desigualdade verdadeira é 

a que separa o homem honrado daquele que é mau. De qualquer modo, o desenlace do 

diálogo remete para o reconhecimento tácito de que o estudo conduziria Daniel a um patamar 

social mais elevado, a uma classe social acima da de seu pai, o que não seria, entretanto, no 

parecer do vigário, um problema: 

 

 

 
“E no sentido mundano, julgas tu que fazes mais feliz Daniel por o elevares a uma classe social 

acima da tua? Ai, homem, como vives enganado! O quinhão de dores e de provações foi 

indistintamente repartido por todas as classes, sem privilégio de nenhuma. Há infortúnios e 

misérias que causam o tormento dos grandes e poderosos e que os pobres e humildes nem 

experimentam, nem imaginam sequer. Grande nau, grande tormenta: hás-de ter ouvido dizer. 

Sabes que mais, José? - conclui o reitor -, manda-me o rapaz lá por casa, que eu lhe irei 

ensinando o pouco que sei de latim e deixa-te de malucar.”
14

 

                                                 
13

 Júlio DINIS, A morgadinha dos canaviais, p. 228. 
14

 Júlio DINIS, As pupilas do senhor reitor, p. 36. No 10º ano do Archivo Pittoresco (1867), há na página 

285 uma crítica a esta obra de Júlio Dinis. Pinheiro Chagas era justamente quem a assinava, concluindo a 

recensão da seguinte maneira, também de algum modo atacando as pretensões do realismo literário, exatamente 

quando defende o que As pulilas têm de lírico e romântico. Nos termos do comentário, consta o seguinte: “E 

ali não há preocupação de realista, não há a preocupação da cópia, e é por isso que não saem as figuras 

rígidas, são elas mesmas que tumultuam diantes dos olhos do desenhador, que lhes segue indolentemente com 

o lápis os contornos. É a visão interior que toma corpo e forma, é a reminiscência risonha que vai agrupando 

as cenas, dando-lhes a tocante poesia ou a feição cômica que adquirem passando pelo crisol da imaginação do 

poeta. E como ele as vê lá no seu espelho íntimo, também o leitor as divisa, e sente a impressão que sentiria ao 

contemplá-las na realidade. E porque o poeta tem a arte suprema de esconder a arte, e a leitura do seu livro 

assemelha-se então a uma palestra despreocupada entre dois amigos da infância que recordam os passados 

episódios da sua vida, é a medida que um os vai lembrando, o outro vai sentindo reviverem-lhe as memórias, 

as linhas meio apagadas desses quadros que se reconstroem, que se reanimam (...) Não direi que as Pupilas do 

Senhor Reitor não tem defeitos; é possível que a singeleza do estilo descaia uma ou outra vez em prosaísmo, 

que haja uma ou outra inverossimilhança, mas essas pequeníssimas nódoas, que não tenho o ânimo de notar, 

não escurecem a beleza do livro, que liga ao verdadeiro interesse do drama, à magnífica pintura de caracteres, 

esta simplicidade nobre e comovente, que é, enquanto a mim, o supremo ideal das obras de arte. Está ali um 

dos maiores talentos da nova geração; outro qualquer em presença desta brilhantíssima estréia, aconselharia 

o autor a produzir bastante; eu pedir-lhe-ei, pelo contrário, que não escreva muito, mas que nos dê de quando 

em quando obras-primas como esta. Deixe a glória fictícia da fecundidade a quem comete a imprudência em 

Portugal de se amarrar de pés e mãos a esta galé que se chama literatura.” [M. PINHEIRO CHAGAS, As 
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Daniel, o estudante, dava, depois de suas aulas, lições a Margarida, sua pequena 

namoradinha, com quem, após o regresso da Universidade, ele viria a se casar. Guida tornar-

se-ia a professora das meninas da aldeia e Daniel, já médico, confrontaria seu estilo e as 

novidades da medicina moderna com o velhos e tradicionais hábitos do antigo médico, João 

Semana. As aulas de Guida eram assistidas, e até auxiliadas, por vezes, pelo reitor, e 

verifica-se que, embora a secularização tenha sido uma pretensão do liberalismo, o pároco 

continuava presente aos assuntos da escola e da instrução. Há, nesse romance, o nítido 

entremear de gerações, com a vitória talvez dos padrões de conduta e códigos de valores 

tradicionais, reordenados entretanto pela dinâmica diferente posta pelas gerações e camadas 

sociais emergentes. O cenário ali apresentado coincidiria fundamentalmente com o traçado 

da sociedade liberal, pelo olhar daquele romancista.  

O conflito entre o conhecimento e os valores antigos também aparecerá em Os 

fidalgos da casa mourisca (1871): seja na caracterização contraposta da figura de Jorge 

(ligado aos livros e ao estudo) com a de Maurício (presa fácil de dissipações e frivolidades), 

seja na subversão das hierarquias do sangue, representada pela distinção de Berta, que, filha 

do empregado, teria completado na cidade seus estudos.
15

 Esse romance chega 

verdadeiramente a sugerir que os preconceitos e os hábitos viciosos da fidalguia portuguesa 

eram o mais nítido indício da decadência do país. De fato, o que teriam feito os descendentes 

daqueles nobres guerreiros que, em tempos de outrora, morreram pela pátria? Restou apenas 

a vida “de ociosidade, de desleixo e de dissipação inglória”.
16

 A regeneração da sociedade 

dependeria então fundamentalmente de novos extratos sociais, de uma burguesia e de uma 

classe média emergentes, que iam aos poucos se enriquecendo com a extinção liberal dos 

direitos senhoriais.
17

 Nessa medida, o autor retrata, na cultura e na educação, sempre um 

poder; o poder da notícia, da inovação, da reforma das outras cristalizadas e já obsoletas 

formas de poder, perante as quais a sociedade se estruturara.  

Também na série de folhetins, publicados no Jornal do Porto e que comporiam 

depois seus Serões de província, Júlio Dinis discorreria sobre o tema da educação escolar, 

quando falava do fim das férias de Natal, e a chegada do ‘6 de Janeiro’ para as crianças da 

escola. Aqui não se tratava mais de idealizar a figura do mestre, o aprendizado das letras, ou 

                                                                                                                                                       
pupillas do senhor reitor (por Júlio Diniz), In: Archivo Pittoresco; semanario illustrado, tomo X, 10º anno, 

1867, p. 287-8]. 
15

 “Eles são os fidalgos que sabes e mais fidalgos ainda se julgam do que são. Tu, rapariga, és minha filha, e 

eu sou um lavrador, que já servi naquela casa. Entendes? Ó Berta, por quem és, não me faças arrepender da 

educação que te dei. Porque eu às vezes tenho minhas dúvidas. Digo eu comigo: ‘Faria eu bem em educar 

minha filha assim? Se a tivesse deixado viver na aldeia e a criasse como filha de lavrador, dava-lhe um marido 

lavrador, e ela havia de estimá-lo e de ser feliz com ele, e de olhar com amor pelos filhos descalços, que lhe 

andassem pelos campos e apegados à saia de baeta; mas assim... Quem poderá acostumá-la a isso ? Mas que 

outro marido poderá ela escolher?’ Berta escutou o pai com um sorriso nos lábios, mas sorriso que não 

anulava a expressão melancólica e pensativa que conservava o resto das feições.” (Júlio DINIS, Os fidalgos 

da casa mourisca, p. 69). 
16

 Júlio DINIS, Os fidalgos da casa mourisca, p. 43. 
17

 “O fundo ideológico dos romances de Júlio Dinis corresponde à época de estabilização que sucede ao 

período conturbado das guerras civis: o sistema de estabilidade partidária que pôs fim às insurreições e aos 

golpes de Estado armados, o fomento do transporte. Toda a sua obra serve de apologia ao progresso 

concebido sob formas burguesas, concretizado na Bolsa do Porto, na atividade dos novos proprietários 

agrícolas, saídos da extinção dos direitos senhoriais (Tomé da Póvoa, José das Dornas), e materializado nas 

vias de comunicação, em cujo traçado se nota já, todavia, segundo a Morgadinha, a influência de uma 

oligarquia corrupta. O professor primário, o padre e o médico liberal são heróis típicos dessa sociedade 

visionada. No entanto, coincidindo com certas críticas ao regime que já então se popularizavam -, Júlio Dinis 

encontra dois vícios importantes nele: a mistificação do sufrágio a coberto da inconsciência política ou 

profunda ignorância das massas rurais, e a contra-ofensiva do clero regular (...)” (A. J. SARAIVA, História 

da literatura portuguesa, p. 807). 
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o que quer que fosse. Descrevia-se, apenas, de maneira crua e realista, o que se passava para 

os meninos quando chegavam à sala de aula.. A família não mais seria doce, como em 

tempos de Natal e de romance; a escola também não corresponderia à figura que dela se sabe 

ter feito por idealizar... 

 

 

 
“Voltava a vida normal, voltavam os bancos das aulas, a aritmética, a caligrafia, oh!, a caligrafia 

sobretudo tão associada à férula do mestre-escola! E o que era pior que o mais - acabava aquela 

santa comunidade, em que durante quinze dias vira a família; o lar doméstica já não ofereceria o 

alegre tumulto e desordem, em que velhos e crianças tomavam parte, esse ruído e confusão que 

tão fundo calava no coração de todos. A solenidade que nos reunira sob o mesmo teto, que nos 

fizera viver a mesma vida, ia acabar. Nós, as crianças, chorávamos às claras na despedida; mas 

suspeitávamos que as nossas lágrimas tinham companheiras envergonhadas. Quantas vezes 

surpreendíamos segredos de comoção que nos redobrava o choro!”
18

 

 

 

 

Júlio Dinis, visivelmente, desejava formar um espírito leitor. Este 

corresponderia, em seu modo de entender, ao futuro do liberalismo, quando houvesse um 

maior esclarecimento quanto às possibilidades de uma sociedade verdadeiramente aberta. O 

estudo e a cultura seriam, acima de tudo, uma estratégia para alteração das demarcações 

sociais; demarcações postas pelo sangue e que vinham sendo há algum tempo questionadas. 

Evidentemente, para o escritor, a defesa da civilização do escrito e, por extensão, da difusão 

da escola, correspondia a uma maneira muito particular de falar em causa própria, pela 

possibilidade de êxito e de vendagem maciça dos livros. 

 

 

 
EÇA DE QUEIRÓS E A CRÍTICA À EDUCAÇÃO TRADICIONAL 

 

 

 

É com a ficção realista de Eça de Queirós (1845-1900) que a perspectiva 

cientificista em educação virá a ter, em solo português, sua expressão literária. Coincidindo 

com fase correspondente ao movimento das idéias pedagógicas, temos aqui a conjunção 

entre a preocupação com o método de ensino e a crença em uma ciência da educação capaz 

de reformular e até de revolucionar o trato educativo das novas gerações. Carlos Reis já frisa 

essa preocupação de Eça para com o problema educativo e recorda o destaque trazido por 

inúmeros de seus romances para a abordagem dos programas pedagógicos, por meio dos 

quais se teriam formado as diferentes personagens. É como se houvesse uma relação bastante 

intrincada entre a personalidade adulta e esse modelo de educação adotado; modelo este que 

o romancista deseja retratar, tendo em vista a própria reconstituição subjetiva dos atores 

sociais que compõem a trama. Aliás, Carlos Reis julga, ainda, que Eça de Queirós pretendia, 

pela via da literatura, dialogar com as grandes figuras intelectuais de seu tempo, projetando - 

pelo parecer do mesmo especialista - “nalguns de seus romances mais importantes a 

consciência nítida de que todo discurso ficcional é também uma forma superior de 

enunciação do discurso da história.”
19

 Saraiva, por sua vez, recorda que a conferência que, 
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 Júlio DINIS, Serões de província, p. 21. 
19

 “A obra ficcional de Eça de Queirós constitui um prolongamento qualitativo da tendência historicizante de 

toda a narrativa. Em diálogo com vozes qualificadas da sua geração e refletindo reiteradamente, em textos de 

propensão doutrinária, sobre o passado, sobre a historiografia que o representa e sobre os valores que ele 

envolve, Eça de Queirós projetou, nalguns de seus romances mais importantes a consciência nítida de que todo 
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em 1871, Eça proferiu no Casino Lisbonense, sobre O realismo como expressão de arte, 

era extremamente marcada pela influência da leitura de Proudhon.
20

 Ora, se a Geração de 70 

tinha por meta integrar Portugal na mentalidade e nos quadros culturais da Europa, o papel 

de Eça foi, nesse sentido, indubitavelmente marcante. 

Se, como podemos observar por seus textos jornalísticos, Eça desejava 

explicitamente contrariar os diferentes aspectos da vida social portuguesa de seu tempo, 

parece-nos muito nítida a utilização que o escritor faria, em alguns de seus romances, 

daquelas mazelas que tinha a finalidade de denunciar. O retrato da literatura como forma 

última para o relato da história é, de fato, por Eça de Queirós, levado à sua radicalidade, e 

procuraremos, nesta oportunidade, evidenciar como o escritor atenta para o problema 

pedagógico no diapasão da crítica de ambientes. Em suas histórias, o tema da educação das 

personagens ganha, em inúmeros casos, o destaque da crítica; como acontece quando 

descreve a educação de Luísa e de Amélia d’ O primo Basílio (1878) e d’ O crime do 

padre Amaro (1875). Pelo tom do relato, a base de sustentação da formação religiosa e 

moral das meninas é posta por terra. Luísa lia muitos romances e até O diário de notícias, 

como atesta logo o primeiro capítulo do enredo. Era isso o que a tornava sonhadora e 

propensa às tentações exemplares da literatura. Amélia, por seu turno, lembra-se dos padres 

que costumava, quando criança, encontrar de batina desabotoada ‘a palestrar’ com sua mãe 

viúva e que lhes tomavam a tabuada.
21

 Em O mistério da estrada de Sintra (1870) havia já 

um parágrafo onde a antiga educação religiosa, no caso dos rapazes, também ministrada por 

clérigos, viria a ser profundamente ridicularizada. A educação do seminário é de fato vista 

como aquilo que retira do contato com o mundo e que perpetua e acentua o provincianismo e 

a estreiteza dele decorrentes.
22

 

                                                                                                                                                       
o discurso ficcional é também uma forma superior de enunciação do discurso da história.” (Carlos REIS, Eça 

de Queirós e o discurso da história, In: Queirosiana: estudos sobre Eça de Queirós e a sua geração, p. 46). 

No mesmo artigo, Carlos Reis reportar-se-ia ao impacto que Alexandre Herculano teria tido na própria obra de 

Eça. Haveria - como diz Reis - um imaginário herculaniano que perpassava aquela Geração de 70 e que 

suscitaria as mais diferentes reações entre os diversos atores daquele movimento. Nos termos do analista: “No 

imaginário cultural de que se nutriu Eça de Queirós, a figura de Herculano, historiador austero, romancista de 

temática histórica e intelectual de estatura incontornável desde os anos 30 do século XIX, essa figura projeta 

sobre a geração de Eça o prestígio algo embaraçoso de uma autoridade cultural que se pode contestar ou 

respeitar, mas não ignorar: quando do encerramento das Conferências do Casino, a posição a um tempo 

solidária e paternalista que Herculano adotou em relação a Antero evidencia bem o vigor dessa presença 

ética, em início dos anos 70.” (Id. Ibid., p. 47). 
20

 “(...) vindo a ser em Portugal o mais dotado expoente do realismo oitocentista, Eça de Queirós consegue 

associar a uma crítica social próxima da de Oliveira Martins (ou, anteriormente entre proudhoniana e 

positivista) uma inédita fantasia, quer de humor concepcional, quer já sensível ao nível de uma frase: dela se 

despreendem, simultânea ou alternadamente, extraordinários efeitos, por um lado, de apreensão objetiva 

flagrante, e, por outro, de prodigiosa transfiguração poética.” (A. J. SARAIVA, História da literatura 

portuguesa, p. 891). 
21

 “ Foi assim crescendo entre padres. Mas alguns eram-lhe antipáticos: sobretudo o padre Valente, tão gordo, 

tão suado, com umas mãos papudas e moles, de unhas pequenas! Gostava de a ter entre os joelhos, torcer-lhe 

devagarinho a orelha, e ela sentia o seu hálito impregnado de cebola e de cigarro. O seu amiguinho era o 

cônego Cruz, magro, com o cabelo todo branco, a volta sempre asseada, as fivelas luzidias; entrava 

devagarinho, cumprimentando com a mão sobre o peito, e uma voz suave, cheia de ss. Já então sabia o 

catecismo e a doutrina: na mestra, em casa, por qualquer bagatela, falavam-lhe sempre dos castigos do Céu; 

de tal sorte que Deus aparecia-lhe como um ser que só sabe dar o sofrimento e a morte, e que é necessário 

abrandar, rezando e jejuando, ouvindo novenas, animando os padres. Por isso, se às vezes ao deitar lhe 

esquecia uma Salve-Rainha, fazia penitência no outro dia, porque temia que Deus lhe mandasse sezões ou a 

fizesse cair da escada.” (EÇA DE QUEIRÓS, O crime do padre Amaro, p. 45) O romance faz por encadear 

daí o enlace com o Padre, que tempos depois destruiria Amélia. 
22

 No capítulo intitulado “As revelações de A.M.C.”, o personagem dirige ao redator do jornal as seguintes 

palavras: “Sabem que sou natural de Viseu. Criei-me numa aldeia encravada entre dois montes da Beira; 

açoitado de quando em quando por meu pai quando lhe esgalhava alguma árvore mimosa do quinteiro; 

abençoado por minha mãe como a esperança dos seus velhos anos; coberto de profecias de glória, como o 

pequeno Marcelo da freguesia, pelo reitor, o qual algumas vezes depois de lhe ajudar à missa, aos dez anos de 
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Em O conde de Abranhos (1879) Eça retrataria - nas palavras de Saraiva - sua 

“mais contundente crítica romanceada da intriga política constitucional”
23

. São inúmeros os 

traços satíricos que pontuam as diversas personagens, como se cada uma fosse a 

representação mais plena da tipificação de diferentes classes sociais. Alípio Severo de 

Noronha Abranhos, futuro conde de Abranhos, nascera no ano de 1826, no dia de Natal. Não 

tendo origem fidalga, sua educação não era composta por volumosas bibliotecas de tradição 

familiar. Antes, pelo contrário, faltavam livros àquela família de pequena burguesia, o que, 

ao fim e ao cabo, teria sido de enorme conveniência para a educação do protagonista. O 

narrador é bastante preciso quanto à apreciação que faz da educação do jovem Abranhos: 

 

 

 
“Estou bem certo que o meio em que se passou a sua mocidade não oferecia ocasião a que se 

revelassem os seus gostos inatos e se acentuassem as suas tendências. Estou bem certo que, se 

tivesse sido educado numa dessas velhas casas morgadas, onde gerações letradas formavam ricas 

e sábias bibliotecas, veríamos o pequeno Alípio deixar os ninhos e os papagaios, para se ir 

esconder nalgum recanto da silenciosa livraria, e ali folhear os antigos romances de cavalaria, ou, 

o que era mais natural à feição nativa do seu espírito, ler, compreendendo-os mal, os filósofos do 

passado. É porém sabido que seu pai - e não creio ofender a sua memória revelando-o - tinha um 

pequeno e honesto estabelecimento de alfaiate, e as únicas publicações que decerto ali se veriam 

entre os cortes de pano seriam os volumes do antigo Espelho da moda. Eu creio, porém, que esta 

falta de vida intelectual foi singularmente favorável ao seu desenvolvimento físico. Não tendo 

livros que o prendessem em casa, Alípio passava os seus dias pelas hortas e pelos quintais, 

crescendo em plena natureza, crestado pelo sol, batido dos largos ares e, como dizia um poeta 

antigo, mamando à farta nos peitos de Cibele. Foi esta forte educação rural que lhe deu aquelas 

cores sadias, aquele porte ereto, que se destacavam com um tão edificante relevo entre os bustos 

anêmicos e as faces amareladas da raça lisboeta. É a esta primitiva comunicação com a natureza 

que ele deveu o seu espírito reto e tão bem ponderado, amando em tudo a ordem, o equilíbrio, a 

formosa disposição das hierarquias. Mens sana in corpore sano: que eu por mim tenho que as 

idéias falsas, anárquicas, são o resultado das organizações debilitadas”.
24

 

 

 

 

Carlos Reis observa que essa preocupação com a educação física como marca 

constitutiva do caráter íntegro e da personalidade marcante seria também retratada em outras 

obras do romancista, com uma “representatividade considerável”, particularmente no caso 

exemplar d’ Os Maias.
25

 Especificamente no que diz respeito ao enredo inicial d’O conde 

de Abranhos, foram a vivacidade e a esperteza de Alípio que cativaram a Tia Amália, que 

então o levou para viver na sua Quinta dos Miguéis, em Amarante, de modo que, ali, o 

menino verdadeiramente pudesse - como diria ele depois em suas memórias - receber uma 

educação que “me habilitasse a tomar na sociedade a posição elevada que naturalmente me 

pertencia pela minha bisavó paterna: numa palavra, fazer de mim um Noronha digno dos 

Noronhas.” O desejo da tia em levar o rapaz para a cidade fez que o pai imediatamente 

                                                                                                                                                       
idade, me argumentava na sacristia as declinações latinas. Era escutado este prodígio por um auditório 

composto de sacristãos e do tesoureiro, que com os chapeús debaixo do braço, cocavam na cabeça e olhavam 

para mim arregalados e atônitos. A um recanto, minha mãe sorria, com os olhos banhados de ternura, do 

fundo da caverna formada em redor de seu rosto pela coca de uma ampla e poderosa mantilha de pano preto.” 

(EÇA DE QUEIRÓS, O mistério da estrada de Sintra, p. 119). 
23

 A. J. SARAIVA, História da literatura portuguesa, p. 900. Continua o crítico, dizendo o seguinte: “Este 

processo de descrever ou biografar uma personagem deixando transparecer os limites, ou ridículos, do suposto 

narrador percorre uma variada gama de ironia, - a Santa Ironia, que Eça tanto exalta nas Farpas e que 

posteriormente tanto utiliza.” (Id. Ibid., p. 901). 
24

 EÇA DE QUEIRÓS, O conde de Abranhos, p. 23. 
25

 Segundo nos informa o mesmo autore  crítico literário, são inúmeros os romances de Eça nos quais “os 

programas pedagógicos das personagens têm um lugar de relativo destaque.” (Carlos REIS, Introdução à 

leitura d’Os Maias, p. 41). 
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acedesse, “deslumbrado pela perspectiva de me ver possuidor de uma educação que os seus 

meios de fortuna não lhe permitiriam dar-me.” Há, sem dúvida, uma pitada de ironia na 

maneira como o narrador descreve a cena do menino se indo embora, com sua mãe às 

lágrimas, mas com a família toda imersa na esperança de que aquela pronta educação 

tornaria o morgado ilustre, talvez ministro. Na Quinta de sua tia, Alípio passaria a segunda 

infância e a mocidade; “ali estudou a gramática e o latim, sob a direção do abade de 

Serzedelo, velho de raras virtudes cristãs.”
26

 Posteriormente, o menino estudaria no Porto, 

onde faria os preparatórios, para ir então para Coimbra. Acostumado a convivências eruditas 

e educadas, sentia-se deslocado na companhia pobre e iletrada de seu pai e conterrâneos. 

Mas uma vez, o efeito irônico da linguagem parece bastante nítido no encadeamento do 

comentário: “quando se tem acostumado o espírito aos interesses da ciência, da lógica e da 

metafísica, não é fácil suportar-se a conversação de pessoas que só se preocupam com 

pequenos interesses locais e mexericos de vila pobre.”
27

 Mas é quando o autor procede à 

descrição de Coimbra e do lugar da Universidade na ordem das coisas que o efeito de 

paródia se torna mais absolutamente evidente. São os traços que compõem o limite do 

ridículo - como bem destaca Saraiva 
28

- que caracterizam fundamentalmente este romance de 

Eça. Logo à partida, o narrador revela que a grande vantagem da Universidade é demarcar o 

território da separação entre estudantes e futricas, lembrando sempre, a  partir de tal 

distinção, a diferença e a distância que existem entre os que vivem para as idéias e os que 

vivem para o trabalho. Haveria, por tal demarcação, duas classes, que não admitiram 

qualquer ponto de intersecção: 

 

 

 
“(...) Assim, o estudante fica para sempre penetrado desta grande idéia social: que há duas classes 

- uma que sabe, outra que produz. A primeira, naturalmente, sendo o cérebro, governa; a segunda, 

sendo a mão, opera e veste, calça, nutre e paga a primeira. Dois mundos (...) que se não podem 

confundir e que, vivendo à parte, com fins diferentes, caminham paralelamente na civilização, um 

com o título egrégio de bacharel, outro com o nome emblemático de futrica. Bacharéis são os 

políticos, os oradores, os poetas, e, por adoção tácita, os capitalistas, os banqueiros, os altos 

negociadores. Futricas são os carpinteiros, os trolhas, os cigarreiros, os alfaiates... O bacharel, 

tendo a consciência de sua superioridade intelectual, da autoridade que ela lhe confere, dispõe do 

mundo; ao futrica resta produzir, pagar para que o bacharel possa viver, e rezar ao Ser Divino 

para que proteja o bacharel. O bacharel, sendo espírito, deve impedir que o futrica, que é apenas a 

matéria, aspire a viver como ele, a pensar como ele e, sobretudo, a governar como ele. Deve 

mantê-lo portanto no seu trabalho subalterno, que é o seu destino providencial. E isto porque um 

sabe o que o outro ignora.”
29

 

 

 

                                                 
26

 Esta transcrição, assim como as outras duas que a antecedem estão em EÇA DE QUEIRÓS, O conde de 

Abranhos, p. 25. Talvez a sonoridade que Eça dá ao nome do abade buscasse uma referência pela analogia ao 

então Abade d’ Arcozelo, muito estudado e famoso na época por ter sido ele quem publicara a Cartilha 

Maternal ou arte da leitura de seu amigo João de Deus. O nome verdadeiro do referido Abade de Arcozello - 

a cuja identidade suspeitamos que Eça fazia alusão naquela passagem anterior - era Cândido J. A. De 

Madureira.  
27

 EÇA DE QUEIRÓS, O conde de Abranhos, p. 28. 
28

 Saraiva comenta ainda que se trata de uma “paródia de um gênero tradicional, o panegírico, do qual mantém 

certos reconhecíveis estigmas estilísticos, como comentários sentenciosas ao gosto ainda barroco, 

flagrantemente convertidos em paradoxos judicativos”. (A. J. SARAIVA, História da literatura portuguesa, 

p. 900-1). 
29

 O narrador, que é o mais caricaturado dos admiradores, acerca do tema, colocava a si mesmo como um 

avantajado futrica, nas seguintes palavras: “A pobreza de meus pais não me permitiu a honra vantajosa de ser 

bacharel, mas, tendo convivido com tantos homens ilustres, eu sou como aquele antigo fabricante de ídolos 

que, à força de viver com eles, guardava nas mãos e na túnica alguma coisa do seu dourado. Além disso, neste 

assunto, como em todos, sigo, por admiração muda a reconhecimento correto, as idéias e opiniões do conde de 

Abranhos.” (EÇA DE QUEIRÓS, O conde de Abranhos, p. 33). 
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A apologia da Universidade caminha dessa defesa da desigualdade de talentos e 

de inteligências para a “admirável disciplina” da sebenta. A sebenta era justamente a antítese 

da deplorável inovação que - nos comentários do narrador - destruiria todos os tradicionais 

laços de segurança política em que se deve basear um país. Evidentemente, temos aqui 

alguma alusão velada que recorda a polêmica entre os jovens de Coimbra e Castilho, em 

1865... A disciplina da sebenta, mais do que um método de estudo, seria uma preparação 

para o acatamento dos termos do texto, das palavras do lente e posteriormente da própria 

legislação civil. Ensinava-se, pois, ao estudante, que ele deveria obedecer... 

 

 

 
“O estudante, habituando-se, durante cinco anos, a decorar todas as noites, palavra por palavra, 

parágrafos que há quarenta anos permanecem imutáveis, sem os criticar, sem os comentar, ganha 

o hábito salutar de aceitar sem discussão e com obediência as idéias preconcebidas, os princípios 

adotados, os dogmas provados, as instituições reconhecidas. Perde a funesta tendência - que tanto 

mal produz - de querer indagar a razão das coisas, examinar a verdade dos fatos; perde, enfim, o 

hábito deplorável de querer exercer o livre-exame, que não serve senão para ir fazer um processo 

científico a venerandas instituições, que são a base da sociedade. O livre-exame é o princípio das 

revoluções. A ordem o que é? A aceitação das idéias adotadas. Se se costuma a mocidade a não 

receber nenhuma idéia dos seus mestres sem verificar se é exata, corre-se o risco de a ver, mais 

tarde, não aceitar nenhuma instituição do seu país sem se certificar se é justa. Teríamos então o 

espírito da revolução, que termina pelas catástrofes sociais! Hoje, destruído o regime absoluto, 

temos a feliz certeza de que a Carta liberal é justa é sábia, é útil, é sã. Que necessidade há de a 

examinar, discutir, verificar, criticar, comparar, pôr em dúvida? O hábito de decorar a sebenta 

produz mais tarde o hábito de aceitar a Carta. A sebenta é a pedra angular da Carta! O bacharel é 

o germen do constitucional.”
30

 

 

 

 

A sebenta, como modelo, firmaria, para os contemporâneos, quase que um 

paradigma para compreensão do estilo da educação portuguesa; uma educação do e para o 

conteúdo do compêndio, antes voltada para a formação da docilidade do que para o 

atendimento do cartesiano espírito de crítica e de dúvida metódica. Carlos Reis destaca a 

tendência à pluridiscursividade que marca os romances de Eça de Queirós. Os Maias (1888) 

seriam exemplarmente representativos dessa “polifonia de vozes narrativas”. Haveria, pois, 

uma coexistência e até um diálogo entre as vozes do romance. É como se o próprio narrador 

se dispersasse e, em vez da voz unívoca, trouxesse ao leitor um constante chamamento da 

alteridade metodológica inscrita na forma mesma da narrativa.
31

 

Afonso da Maia entendia de maneira muito particular a educação de seu neto. A 

formação de Carlos deveria ser, sobretudo, diferente daquela que recebera seu pai, Pedro. 

Afonso recordava-se que mandara educar seu filho a um padre, de acordo com o desejo de 

sua mulher. Lembrava-se da tristeza sentida quando o padre Vasques, após as declinações 

                                                 
30

 EÇA DE QUEIRÓS, O conde de Abranhos, p. 34. 
31

 “No quadro específico da enunciação narrativa, aquilo a que chamamos relatividade interdiscursiva 

manifesta-se com especial acuidade numa certa etapa da história do romance: é o chamado romance 

polifônico, designação sugestiva que Bakhtine institui quando se refere ao romance de Dostoievski. Trata-se de 

um discurso narrativo não monológico, plurivocal porque atravessado por várias vozes (do narrador, das 

personagens em confronto) decorrente de vários pontos de vista; segundo Bakhtine, a polifonia implica, não 

um ponto de vista único, mas vários pontos de vista, inteiros e autônomos, e não são diretamente os materiais, 

mas os diferentes mundos, consciências e pontos de vista que se associam numa unidade superior, de segundo 

grau, se assim se pode dizer, que é a do romance polifônico.” (Carlos REIS, Leituras d’Os Maias, p. 77-8). 

Carlos Reis admite que dificilmente, a seguir estritamente a definição de Bakhtine, se poderia considerar Os 

Maias um romance polifônico puro. Porém nele estariam já contidos elementos que viriam a anunciar uma 

pluridiscursividade inegável, o que o distancia do tom monocórdico da narrativa naturalista pura. 
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latinas “e sobretudo a cartilha”, obrigava Pedro a repetir que os inimigos da alma eram três: 

o diabo, a carne e o mundo. Foi o inócuo excesso de estudo que trouxe para o seu filho o 

infeliz destino que o esperava. Assim supunha o avô que, para o neto, desejava algo melhor 

do que aquilo e fundamentalmente a defesa do corpo pelo contato com a natureza. A clareza 

educativa de Afonso da Maia revelava, na altura, a própria percepção de Eça sobre o tema da 

pedagogia: 

 

 

 
“O latim era um luxo de erudito... Nada mais absurdo que começar a ensinar a uma criança numa 

lígua morta quem foi Fábio, rei dos Sabinos, o caso dos Gracos e outros negócios de uma nação 

extinta, deixando-o ao mesmo tempo sem saber o que é a chuva que o molha, como se faz o pão 

que come e todas as outras coisas do universo em que vive (...) Qual clássicos ! O primeiro dever 

de um homem é viver. E para isso é necessário ser são e ser forte. Toda a educação sensata 

consiste nisto: criar a saúde, a força e os hábitos, desenvolver exclusivamente o animal, armá-lo 

de uma grande superioridade física. Tal qual como se não tivesse alma. A alma vem depois... A 

alma é outro luxo. É um luxo de gente grande.”
32

 

 

 

 

Seria apenas em 1893 que - como já observava A. J. Saraiva - Eça de Queirós 

demonstrara sua descrença no positivismo, exatamente pelo fato de seus pressupostos não 

abarcarem o desenvolvimento de uma das faculdades mais essenciais da alma: a imaginação. 

De toda maneira, o percurso dos escritos de Eça fornece um verdadeiro mosaico da linha de 

demarcação do pensamento pedagógico português naquele período, particularmente pela 

capacidade extraordinária com que o escritor dialoga com as grandes questões intelectuais de 

seu tempo. 

Pudemos verificar que houve uma inflexão entre o romantismo e o posterior 

naturalismo-realismo, com todas as inquietações decorrentes do fato de se passar a tomar a 

educação eminentemente pela chave da experimentação e da cientificidade do método, como 

se o problema humano pudesse, à semelhança das ciências naturais, ser passível da mais 

absoluta objetividade. Caminhava-se, também na literatura, particulamente no percurso que 

vai do romantismo ao realismo, da preocupação política da escola formadora da cidadania à 

reflexão acerca dos procedimentos, das táticas e estratégias daquela escola que já se 

                                                 
32

 EÇA DE QUEIRÓS, Os Maias, p. 90. Carlos Reis já comparou a perspectiva secularizante, laica e afastada 

de doutrinas religiosas da educação de Carlos da Maia, com a formação que recebera Eusebiozinho. À primeira 

vista, se poderia pensar que o autor pretende evidenciar que o destino ulterior das personagens estaria, em 

ambos os casos, marcado pela primeira experiência educativa. Mas o especialista nos recorda que o tema é mais 

profundo do que isso: “Efetivamente quando Eusebiozinho declama perante Vilaça a ‘Lua de Londres”, mais 

do que a exibição dos supostos dotes intelectuais, o que se patenteia sobretudo são os resultados de um 

programa educativo situado nos antípodas do de Carlos; e esses resultados traduzem-se exatamente na 

imagem formada pelo procurador a partir do comportamento de amolecimento físico, de fragilidade, de 

carência de vontade e de simples e sistemático recurso à memória. Em última análise, a figura de Eusebiozinho 

mais não faz do que confirmar o sintético retrato que o narrador omnisciente delineara anteriormente: um 

retrato em que não era díficil adivinhar um resultado desastroso e, a curto prazo, desmistificador de uma 

atitude pedagógica julgada correta. De tudo isto importa extrair uma última ilação: da educação de Carlos 

(ao contrário do que acontece, em certa medida, com Eusebiozinho) o narrador faculta apenas aquilo que a 

visão de Vilaça (e os seus juízos subjetivos) permite representar. Ora é fácil de ver que, não se debruçando o 

narrador omnisciente, de modo exaustivo, sobre a educação de Carlos, não ficam estabelecidas premissas 

rigorosas que permitam mais tarde, no desenrolar da intriga, atribuir a esta fase da vida da personagem 

responsabilidades inegáveis por determinados comportamentos. E esta é, como facilmente se vê, uma atitude 

francamente distanciada do comportamento do narrador naturalista ortodoxo.” (Carlos REIS, Introdução à 

leitura d’Os Maias, p. 111-2) Em outro trabalho seu, Carlos Reis disse que a educação de Eusebiozinho 

poderia ser também encarada como a sobrevivência tardia de romantismo dissolvente e decadente, “dominado 

por um sentimentalismo exacerbado”. (Carlos REIS, Estatuto e perspectiva do narrador na ficção de Eça de 

Queirós, p. 169). 
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propugnara; enfim, para a priorização da questão do método. Entretanto, para se 

compreender o imaginário da escola portuguesa, na representação que se tinha dela, nos 

quadros mentais que, sobre a instrução, se iam apresentando, deve-se, antes de tudo, 

percorrer algo para além da cultura eminentemente erudita, até porque, como já assinalava o 

próprio Eça, “as cantigas, os cantos populares, a canção, são um meio seguro e ativo da 

propagação de uma idéia: mais ativo do que o panfleto; a canção, pela melodia do ritmo 

musical, pela cadência do verso, pela precisão da forma, pelo seu espírito leve, prende mais 

as inteligências e fica mais fortemente na memória.”
33

 

 
 

 

LITERATURA DE CORDEL, CANTIGAS POPULARES E A TRAGICOMÉDIA DA ESCOLA 

 

 

José de Oliveira Barata define da seguinte maneira a literatura de cordel que 

predominava no setecentos português, do qual os tempos que estudamos são imediatamente 

herdeiros: “a literatura que circulava em folhas volantes de cordel, no seu persistente 

anonimato, assumia-se como crítica institucional, não para propor modelos alternativos, mas 

antes como denúncia paródica de certos clichés que, institucionalmente estabelecidos, 

acabavam, no seu conjunto, de formar a idéia global que se oferecia como instituição 

literária, reflexo da cosmovisão do homem cultural barroco.”
34

 Para Barata, a característica 

básica desse gênero literário de cordel seria, fundamentalmente, essa ordem paródica e seu 

efeito proposital de inversão. No parecer do crítico, o mundo posto ao contrário viria a 

redistribuir as peças do quebra-cabeça que ordenava a normatização da vida. Havia, portanto, 

o deslocamento dos próprios critérios de autoridade e de poder nesse jogo, onde todos os 

sons são, primeiramente, múltiplos, anônimos e coletivos, o que, por ser justamente assim, 

teria um profundo efeito na formação de uma opinião pública mais exigente, mais 

descontente. O povo reconheceria seus anseios e suas desventuras no riso crítico que o teatro 

de rua lhe oferecia, ainda que sua forma prioritária fosse a do pastiche ou a imitação que, 

ridicularizando ao limite a realidade social, pretendia espelhar as novas possibilidades, mais 

talvez do que refletir as perplexidades do tecido social. Nos termos de Barata, o riso crítico 

provocado pelas peças de cordel teria efeito que legitimaria, contraditoriamente, tanto a 

realidade em crise quanto a sua contrapartida: “a nova ordem salutarmente subversiva.”
35

  

Ora, compreendendo que a cultura popular tem, ela mesma, uma lógica que é 

muito sua, vale recordar que há inúmeras interfaces entre os níveis de cultura popular e o 

território da cultura erudita. Nessa circularidade entre níveis de cultura, poder-se-ia mesmo 

chegar a apreender objetos da cultura do povo, quer por uma chave de intersecção, quer por 

um eixo de distinção dos filtros específicos dos produtos culturais eruditos. Como destacam 

os especialistas, haveria um fundo comum, um extrato de crenças populares praticamente 

autônomo. Por outro lado, para além das oposições redutoras, haveria, particularmente - 

como destaca Chartier -, fronteiras culturais inéditas e o mundo popular representaria uma 
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 EÇA DE QUEIRÓS, Obras de Eça de Queirós, volume 4, p. 821. 
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 José Oliveira BARATA, Algumas reflexões sobre a literatura teatral de cordel no setecentismo português, 

Separata da Miscelânea de estudos em honra do Prof. A. Costa Ramalho, Coimbra, Imprensa de Coimbra 

Limitada, 1992. 
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 José de Oliveira BARATA, Algumas reflexões sobre a literatura teatral de cordel no setecentismo português, 

p. 395. Sobre o lugar social ocupado por esse gênero de literatura popular, Barata faz o comentário a seguir: 

“Porque é a ordem possível, a ordem paródica subverte, inverte, desfaz, não tendo forçosamente que se ater a 

um tempo e um espaço convencionais. Pode ser um sem lugar; um utopos. E que melhor do que a ausência de 

coordenadas espácio-temporais para estabelecer os critérios que não se vinculam à normatividade estreita de 

um tempo e de um espaço? Sem lugar, em tempo algum, era uma vez naquele tempo... O traço de um logos 

uniformizador cede a uma especial desrazão que representa o mundo ao contrário, renversé, como que 

desejando, através da pirueta mágica ou cambalhota clownesca recolocar e redistribuir as peças de um puzzle 

que todos os dias se joga: o da vida.” (Id. Ibid., p. 396). 
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cultura por meio da qual o território da leitura, do impresso e do livro teria penetrado de uma 

maneira muito própria e específica. Tal apreensão popular dos caminhos e dos veículos 

postos pelo recurso do texto e da leitura ocorreria basicamente pelo fato de a leitura do povo 

estruturar a si própria, acima de tudo, como uma apropriação do código erudito para o uso 

popular. Haveria, entretanto, uma racionalidade específica e autônoma do mundo popular 

que não poderia, em hipótese alguma, ser depreendida da chave histórica de compreensão do 

universo erudito. A leitura, então, situar-se-ia exatamente nessa fronteira impeditiva. O 

campo da leitura clássica e o universo do que pretende ser a leitura dirigida ao povo são, à 

partida, dois territórios, dois mundos, dois saberes, que não podem e não devem ser 

confundidos um com o outro. Mesmo assim, Chartier adverte a historiografia para os 

supostos efeitos provocados pela penetração da leitura em ambientes donde até então então 

ela estava ausente.
36

 Não era, pois, apenas em ambientes elitistas que o ato de ler se difundia, 

embora inequivocamente o processo de aculturação pela leitura começasse pela sinalização 

urbana. Evidentemente, o caso da França se diferencia do de Portugal, mas poder-se-ia 

suspeitar que, naquele século XIX, a cultura do impresso efetivamente alterava já certos 

padrões de sociabilidades postos pela cultura tradicional. Era como se a tipografia criasse, 

com muita ênfase, um mundo bem marcado, redefinindo, naqueles tempos, os próprios 

códigos de sociabilidade, por meio dessa inusitada carga simbólica posta mediante a 

circulação ampliada de textos escritos. Já naqueles tempos de modernidade, codificada pelos 

editores, a cultura popular estaria perdendo parte de sua originalidade, deformada que era 

pelo filtro do escrito; um filtro que, na grande maioria das vezes, envolvia outras variáveis, 

quando não estratégias de elite. Haveria, entretanto, toda uma cultura coletiva de práticas 

partilhadas, de circulações tênues e diferenças fluidas. Seja como for, a interpretação do 

discurso do povo por escrito deve ser, no mínimo, cautelosa, naquilo que nela há de 

moralismo, de fatalismo, de comodismo e , por outro lado, de rebeldia, de transgressão, de 

criação... 

José Joaquim Bordalo publica em 1825 uma peça intitulada Os mestres 

charlatões ou o poeta esquentado. Trata-se de uma narrativa onde pais e mães de família 

procuram entregar as crianças a mestres-escola que, entretanto, na maioria das vezes, não as 

aceitam, alegando um motivo qualquer. Os pais, em geral, pedem condescendência nos 

castigos porque o filho tem alguma enfermidade, o que faz que o mestre, muitas vezes, 

rejeite o discípulo para fugir a aborrecimentos que os pais já parecem esboçar; o professor, 

preservando-se, inúmeras vezes indicava aos pais outro mestre, eventualmente mais brando. 

Os docentes são nitidamente retratados como mentirosos, charlatões e preguiçosos, já que, 

chegando a dizer que eram até mesmo capazes de ensinar aos mudos, não mostravam ter 

eficiência sequer para controlar a disciplina sem o tirânico auxílio da palmatória. Mas isso 

não conseguia passar despercebido do olhar irônico que teatraliza a educação da época, 

quando a mãe apresenta o filho como um prodígio, por ter levado “apenas nove anos” para 

aprender a soletrar o alfabeto... O menino relatado por aquela mãe era extremamente 

aplicado nos estudos e nunca gazeteava por mais de quinze dias. Em outra cena, entra um 

homem para falar sobre seu filho com o professor Bazílio: 
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 Para Chartier, novas estratégias editoriais seriam, a partir dali, traçadas, até pelo fato de o público 

consumidor do livro ir, a pouco e pouco, sendo ampliado. Isso levaria à demarcação de novas fronteiras 

culturais e à constituição de novos sistemas de classificação cultural dos produtos da imprensa. Diz então o 

especialista da história da leitura: “em um mundo do oral e do gestual, as cidades se tornam ilhas de uma outra 

cultura, letrada e tipográfica da qual participa, pouco ou muito, direta ou parcialmente, toda a população 

urbana. E é no surgimento desta nova cultura, alicerçada pelos novos meios de comunicação, que serão 

medidas desde então todas as outras, sejam desvalorizadas, recusadas, negadas.” (Roger CHARTIER, 

Lectures et lecteurs dans la France d’ancien régime, p. 180). 
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“HOMEM: o Senhor Professor dá licença? BAZÍLIO: Queira entrar e sentar-se. HOMEM: Farei 

em breve a minha exposição, pois que não desejo roubar-lhe o tempo. Certo de sua atividade e 

desempenho, me dirijo a incumbir-lhe este rapaz, esperando o contemple vítima da mais austera 

disciplina, no seu efetivo uso. BAZÍLIO: Ora, diga-me: o senhor é pai do menino? HOMEM: 

Asseverado pela confidente informação de sua mãe. BAZÍLIO: Nesses termos não há que 

duvidar. Porém não indica extremo natural de Pai o excesso de atormentar um filho. Eu não 

martirizo como tirano, castigo como educador na falta do dever; sou indulgente no desempenho 

da obrigação imposta e puno com severidade o abuso relaxador, a insubordinção e descuidos 

oficiosos; há ocasiões em que se faz indispensável o castigo; outras, necessária, a indulgência.”
37

 

 

 

 

Fica, então, assim combinado que Bazílio se encarregaria da educação do rapaz, 

quando chega à sua classe outro homem, acompanhado por outro menino. Este pai dirige-se 

então ao professor, dizendo que lá chegara por conhecer, há muito, o seu talento, o que o 

incitava a recomendar-lhe a educação de seu filho. 

 

 

 
“HOMEM: Resta-me contudo inteirar o Senhor Professor da célebre, mas graciosa índole do 

menino; é pois dotado de suma vivacidade, premeditando de contínuo mui galantes travessuras; 

ele não tem ainda quatorze anos; mas convém i-lo chegando com todo jeito à instrução das 

primeiras letras, sem que se aflija com repreensões, de que facilmente lhe pode resultar alguma 

inflamação sanguinária por efeito de seu colérico gênio. BAZÍLIO: com todo o prazer me 

encarregaria de mais um discípulo tão benemérito; mas como também sou flexível à moléstia do 

menino, por efeito de colérico temperamento, receio ser atacado da sanguínea inflamação, e, por 

algum justo motivo, depositar meia dúzia de palmatoadas em cada uma das mãos da inocente 

criança, reputando-se talvez um dever por barbaridade do educador: não me convém portanto 

aceitar o seu menino. HOMEM: Atenda o Senhor Professor que... BAZÍLIO: Se exige de mim 

singeleza, tenho-lhe exposto os meus sentimentos: há mestres de distinto conceito, a que pode 

transferir a sua eleição. HOMEM: Sinto não merecer a sua condescendência. BAZÍLIO: Quanto 

mais pondero no virtual desempenho de minha Profissão, tanto mais lhe julgo o êxito impossível, 

sacrificado à dependência dos néscios. Vamos, que são horas de classe.”
38

 

 

 

 

Na representação satírica, os mestres eram, além de incompetentes, arrogantes ao 

extremo. O tema da leitura, que desencaminhava as moças, falando-lhe aos instintos era 

também, por seu turno, objeto extremamente caro à literatura de cordel. A educação feminina 

e o perigo da nivelação dos sexos vinham também como matéria frequente. Os estudantes 

rapazes retratados pelo cordel eram, em geral, os universitários de Coimbra, sempre 

apaixonados, líricos e sem dinheiro. Entretanto, vale lembrar que não se poderia reduzir a 

percepção popular sobre a escola a essa trama do teatro. O povo era mais do que isso; 

começava pelas cantigas e versos que a tradição reservava à infância, mediante os quais se 

verificava, de modo sempre crescente, a valorização do tema do escrito. Ressalta-se sempre a 

emancipação proporcionada pela leitura, e, na margem contrária, a opressão vivida pelos 

estudantes no interior das escolas; escolas essas que justamente diziam ensinar o indivíduo a 

ler... 

 

 

 
“Nem meu pai, nem minha mãe, nem duzentos confessores, já me tiram do sentido de eu falar dos 

meus amores / Se eu tivesse papel de oiro, comprava pena de prata, apurava os meus sentidos, 

escrevia-te uma carta / Na cartilha dos amores, não há letra que não diga, as ternuras que reservo 
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 José Joaquim BORDALO, Os mestre charlatões ou o poeta esquentado, p. 9. 
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 José Joaquim BORDALO, Os mestres charlatões ou o poeta esquentado, p. 9-10. 
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para minha rapariga / Eu bordei uma letrinha na soleta do meu pé, o que dizem essas letras, só 

sabe o meu José / Maria, por Deus te juro que não sabes calcular; quantas vezes em ti penso, 

quantas ondas tem o mar / Nos meus olhos te escrevi, nos meus olhos sabes ler; toda carta tem 

resposta, só tu não queres responder / Desgraçado foi o pai que deu a uma filha o ler, porque 

namorou por cartas, sem a mãezinha saber / Coimbra, nobre cidade, onde se formam doutores, lá 

se formaram também os meus primeiros amores / Esta carta vai sem porte / Remetida a quem 

quer bem, tem crime de mão cortada, se nela bulir alguém / Quando pensei que no mundo já não 

tinha que aprender, aprendi ao mesmo tempo, o que era amar e sofrer.”
39

 

 

 

 

Ora objeto de desejo, ora objeto da repulsa, a imagem da escola variava na 

lieteratura sempre em movimento pendular. Procurava-se um templo; encontrava-se uma 

palhoça; questionava-se o excesso de disciplina, reconhecia-se seu lugar na fabricação da 

civilidade... Hesitando entre o enaltecimento e a condenação da figura escolar, a poesia 

procurava, em vão, seu retrato
40

; retrato este que, por sua vez, talvez estivesse mais bem 

esboçado nos compêndios de instrução primária. Lá a escola viria verdadeiramente 

representada pelo texto que pretendia fabricar sua prática; regrar seu cotidiano; enveredar 

pelos usos e pelos costumes... 
 

 

 

 

ROTINA E INOVAÇÃO: A GEOGRAFIA DA ESCOLA PASSADA 

 

 

 

É evidente que o problema da escolarização, em sua rotina e em seus costumes, 

não condizia nas suas práticas com as prescrições do discurso que tematizava a questão. A 

situação do professor era, por exemplo, muitas vezes, mais miserável do que apontavam os 

debates sobre o ofício do magistério. Os professores régios eram pobres e, passando a vida a 

lecionar, muitas vezes chegavam à sua aposentadoria sem obtenção de meios razoáveis para 

prover a subsistência.
41

 Diz-se comumente que a população portuguesa, durante o curso do 
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POESIAS provincianas, amorosas e ao desafio, p. 6, 7, 11, 12, 16, 20, 24, 26, 27. Da mesma coleção, 

publicada em Lisboa, pela Typographia de Francisco Silva, há um outro folheto intitulado Cantigas amorosas 

e ao desafio, onde muitos dos versos também comentam sobre a situação do aprendizado, da aula, do estudante. 

Neste caso, os comentários centram-se fundamentalmente sobre a figura do universitário, mas há referências 

constantes à relação entre o aprendizado da leitura e o recebimento de cartas... “Amor, não me escrevas cartas, 

bem sabes que não sei ler; em tu sentindo saudade, perde um dia, vem me ver / Estudante, deixe os livros, vire-

se cá para mim; mais vale um dia de amores, que cem anos de Latim / O meu amor é estudante, anda a formar-

se em Direito, em outras leis está ele já formado no meu peito / A capa dos estudantes é um jardim de flores 

toda cheia de remendos cada um de várias cores / Meu amor anda no estudo, já tomou grau de doutor, 

acabada a formatura, toma capelo em amor / Eu vim a Coimbra ao estudo, com tensões de me formar, apenas 

vi os teus olhos, não pude mais estudar / O amor do estudante não dura mais que uma hora: toca o sino, vai 

para a aula, vem as férias, vai-se embora.” (CANTIGAS amorosas e ao desafio, p. 4, 6, 14, 15, 16, 22) 
40

 “A escola é uma choça, menos choça que as mais, porque é triste. (...) Por dentro a escola é sempre escola: 

glacial. Nua a parede; ao fundo um Cristo sepulcral; ardósia, bancos, mesa austera, teto escuro, que ninho a 

bafejar os germens do futuro. E a criançada? Oh! Essa alegre e toda vida, lá fora; aqui opressa inútil, 

aborrida! Lá fora, ouço-os chilrar; aqui zumbir (...) Aqui vejo-os sem luz curvados a uma lareira, onde não há 

rabiscos em paga de canseira.” (Júlio de CASTILHO, A escola aldeã, In: Archivo Pittoresco; semanario 

illustrado, 11º anno, tomo XI, 1868, p. 407). 
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  Sobre mestres que, pela precariedade das condições, abandonavam seu ofício, temos o caso, na Lisboa de 

1833, de Henrique H. B. Oliveira, que se dirige ao Comissário dos Estudos responsável por sua escola - 

António de Castro - nos seguintes termos:  “Perseguido pela fome e miséria, sem ter meios alguns de 

subsistência, nem com que me possa alimentar, por ter passado um ano e doze dias sem receber pagamento 

algum, e deverem-me trinta e dois meses, adquiri moléstia, que me priva poder continuar no exercício da 

frequência e residência na aula, exercício ainda que honroso, também rigoroso e muito penoso, 
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século XIX, rejeitava a alternativa escolar e não se sensibilizava com os benefícios que, em 

tese, poderiam ser trazidos pela instrução. Há, inclusive, uma variação considerável de 

registros que indicam tal tendência à perpetuação de uma cultura pautada exclusivamente 

pelos limites da oralidade. Tanto nos debates político-ideológicos quanto nos acervos que 

retratam a prática da inspeção, há indícios que nos permitem efetivamente acreditar na 

existência de uma parcela considerável das famílias portuguesas que se recusava a transferir 

sua competência educativa para a responsabilidade dos mestres de Primeiras Letras. Havia 

nitidamente uma certa dose de desconfiança quanto ao potencial subversivo posto por aquilo 

que Guy Vincent caracterizou como forma escolar de socialização
42

. Por outro lado, são 

também frequentes as cartas, os ofícios, os abaixo-assinados dirigidos a autoridades que 

solicitavam escola, que reclamavam um direito que a constituição assegurava, que balizavam 

sua reivindicação pelo argumento segundo o qual o não-oferecimento da instrução pública 

teria como principal prejudicado o país. Podemos portanto acreditar que havia sim quem 

desejasse a escola para seus filhos; havia sim quem acreditasse que o conhecimento escolar 

poderia ser tomado como instrumento de intervenção mais pronta no processo civilizatório. 

E havia, também, como uma via de mão-dupla, quem rejeitasse ou fosse indiferente à tarefa 

da instituição escolar. O século XIX arbitrou esse conflito sem dar ganho de causa à primeira 

posição. Mas o legado documental evidencia a voz firme da população portuguesa, que 

reivindicava aquilo que supunha ser seu direito. Cada caso entrelaça diferentes exposições de 

motivos, mantendo em comum o debate aceso sobre a escolarização para a infância. 

Procuraremos entretecer os relatos, de maneira a dar a ver a atmosfera mental que, no século 

XIX, perpassava o objeto da pedagogia. 

                                                                                                                                                       
(principalmente não havendo discípulos), prestando-me porém aos exames, para que possa ser avisado. O que 

participo a Vossa Senhoria Que Deus Guarde.” (Coleção de Manuscritos da B.G.U.C., códice 1341, folha 

128). Devemos acrescentar que tal manuscrito já havia sido anotado por Luís Albuquerque, que, no ano de 

1960, publicava o livro intitulado Notas para a história do ensino em Portugal (p. 264). 
42

 Para Guy Vincent, no trabalho intitulado L’école primaire française: etude sociologique, a escola seria 

tomada como uma forma dominante do processo de socialização em nossas sociedades modernas e 

contemporâneas. Tratar-se-ia, no parecer deste autor, de uma maneira historicamente circunscrita, no sentido de 

proceder a um dado modelo de interação entre adultos e crianças. Haveria, nessa dimensão, uma gramática 

própria que instaura uma normatividade específica e sujeita então o indivíduo à delimitações muito claras de 

seu lugar social ante o poder. Para retomar as palavras de Guy Vincent, diríamos o seguinte: “(...) Por aí não 

definimos a escola da qual falamos por uma perspectiva extritamente psico-pedagógica, da educação como 

preparação da criança para futuros lugares sociais que ela virá a ocupar quando se tornar adulta. Ainda que 

inclua os futuros lugares políticos, essa definição oculta a função política da escola e, sob uma aparente 

evidência, ela deforma a realidade. De uma maneira análoga, nós podemos por exemplo verificar como uma 

forma de treinamento as provas dolorosas, o silêncio, o jejum impostos aos adolescentes durante a iniciação 

nas sociedades ditas primitivas, enquanto tais provas criam o respeito e a vontade, assegurando a coesão do 

grupo. Para o escolar, agir segundo as regras, para o mestre, ensinar por princípios. Está aí o que caracteriza 

as atividades escolares e nos permite definir uma forma escolar, ou seja, um local separado de todos os outros, 

compreendidos os locais de culto; um espaço organizado de maneira a que os mestres e os escolares possam, 

segundo a fórmula de J. B. de La Salle, cumprir os seus deveres; um tempo regrado por um emprego do tempo 

que é princípio de ordem mais que de eficácia; um mestre laico pelo menos em sua função (antes mesmo que o 

ensino fosse laicizado); exercícios pelos quais a conformidade aos princípios conta mais que os próprios 

resultados; enfim meios de manter a ordem escolar.” (Guy VINCENT, L’école primaire française: étude 

sociologique, p. 263) Os grifos são nossos. Vincent procura então estudar a escola (e, nela, a forma escolar) 

pela maneira como a instituição age a fim de proceder à transmissão dos saberes e do saber-fazer. Ao efetuar 

esse papel, que é a sua razão de existir, a escola delimita seguramente relações claras de poder. A organização e 

o pensamento sobre os processos que a escola emprega configurariam a pedagogia, já que a escola seria, por 

definição, o reino de regras impessoais que devem ser todas interiorizadas pelos seus mais distintos agentes. 

Retomando o argumento do autor: “O estudo dessa forma escolar nos permite compreender os métodos 

pedagógicos, até aqui estudados somente por seu efeito seletivo e de tomar conhecimento daquilo que é 

imposto à criança nessa escola à qual ele foi pressionado, em seguida, obrigado a ir, cada vez por mais longo 

tempo. Para se analisar a escola enquanto tal, não é suficiente apresentar sua autonomia (relativa) em relação 

à economia, de falar da vida própria das instituições de transmissão da cultura e de estudar as relações das 

diferentes classes sociais com a cultura e com o sistema escolar: é preciso apreender o caráter político da 

escola sem se contentar em repetir que as questões pedagógicas mascaram problemas políticos” (Id. Ibid.). 
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O século XIX foi o século da escola como um mundo que deveria representar as 

novas conquistas da cidade, da técnica, da informação, dos meios novos de comunicação, 

dos transportes ferroviários... A escola deveria vir para ensinar o menino sobre esse mundo. 

Mas, a par dessa modernidade, havia o ambiente tradicional, de usos e costumes locais, da 

vida aldeã. Esse outro mundo também deveria estar composto na escola. Por tal razão, há 

uma dupla face no tema da escolarização; naquilo que ele traz de reformador e no que ele, 

sem dúvida, carrega em termos de conservação. Mesmo que, no caso de Portugal do XIX, o 

problema da escola tenha sido um vencido e não um vencedor no que tange às prioridades 

das políticas públicas, há que estudá-lo porque, até onde pudemos constatar, o debate era 

extremamente intenso; debate que perpassava a universalização ou não da instrução; debate 

que revelava as distintas mundividências que o traçado da escola projetada denunciaria. 

Dependendo do que se dizia sobre a instrução, poder-se-ia conhecer o homem. Falava-se sim 

de instrução, ainda que fosse como sabida necessidade histórica posta pelos ventos daquele 

liberalismo que, por vezes inegavelmente hesitante, percorreria todo o século contido entre 

1820 e 1910. Não era, nem poderia deixar de ser, sem alguma inquietação que os 

contemporâneos encaravam o problema da educação. Entregava-se à instrução a tarefa de 

divulgação do conjunto de conhecimentos ditos úteis, ensinamentos socialmente adequados, 

tudo que a sociedade julgava apropriado veicular. A escola era a instância que declarava a 

cultura oficial, com tudo o que devia ser nela, ou em nome dela, reconhecido. A cultura 

passaria, por sua vez, a ser compreendida mediante uma grade conceitual hermética cuja 

chave pertenceria exclusivamente àqueles que fossem capazes de transcorrer o itinerário da 

escolarização.... 

A escola a que se referiam os contemporâneos era o resultado incontornável do 

“processo civilizador”
43

 que, para além de unificar territórios, haveria de uniformizar os 

símbolos, os valores; em uma palavra, a cultura. Na verdade, entendia-se o temário da escrita 

como um território à parte que, se, por um lado, negava, por outro, concorria com o âmbito 

da oralidade. Sob outra perspectiva, a memória de Portugal, julgava-se dever engrandecê-la, 

até para esboçar prospecções de grandeza também para o futuro. A escola veicula a memória 

do passado, mas sempre faz isso tomando por interlocutor o futuro. A escola então denega 

apenas o tempo presente. A marca mais visível da escolarização estaria assim posta nessa 

dupla temporalidade, nesse intervalo colocado entre passado e futuro, no espaço vazio do dia 

de hoje. Rememorar Portugal era, para o século XIX, de certo modo, comemorar a nação; a 

nação por seu passado e a nação em nome de seus possíveis futuros... Como destaca Joel 

Serrão, a partir de 1840, já se passaria a falar com uma certa insistência nos comboios, 

mesmo que sua vinda não parecesse ainda próxima para os portugueses.
44

 Portugal deveria - 

supunha-se - entrar na modernidade; e esta confundia-se com os caminhos-de-ferro, com a 

máquina a vapor. A geografia da instrução - para emprestar os termos de Joel Serrão
45

 - 
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 Norbert Elias, O processo civilizador, volumes I e II. passim. 
44

“Fora tardia e lenta, com efeito, a difusão da máquina a vapor em Portugal. Embora date de 1817 a primeira 

tentativa, aliás não efetivada, de introdução de uma dessas máquinas com fins industriais, só em 1835 isso 

viria a acontecer. E reveste-se de maior importância verificar que é na  resolução do velho problema dos 

transportes nacionais que a máquina a vapor surgirá pela primeira vez no país: em 1821, na navegação do 

Tejo e, em 1823, na ligação marítima entre Lisboa e Porto, a qual em 1825 utilizava dois barcos. Quanto a 

comboios, principiaria, na verdade, a falar-se neles, com alguma insistência, a partir de 1840, embora 

ninguém alimentasse, por essa época, esperanças sobre a proximidade da sua instalação no País. Todavia, não 

é menos certo que, mediante as descrições jornalísticas das maravilhas ferroviárias do estrangeiro - esse 

estrangeiro cada vez mais estrangeiro -, ‘onde a rapidez do homem excede a do vento’, se criava um clima de 

expectativa, contra a qual reagiam com sisudez, por motivos vários, Garrett, Herculano, o conde do Lavradio, 

entre outros.” (Joel SERRÃO, Temas oitocentistas II, p. 253) 
45

 “Indissoluvelmente ligado a este escopo está o estudo dos agentes e meios de cultura (...) Os mais 

importantes são, para o século XIX, ao que nos parece, os seguintes: a instrução; o jornalismo; a literatura; o 

teatro. A instrução oitocentista portuguesa... Sonhemos com um painel vasto, para o qual possuímos elementos 

valiosos, mas que é necessário debuxar numa perspectiva de conjunto. Ou, se preferirdes, uma série de mapas 

que nos levem a percepcionar com o rigor possível a evolução das massas discentes no tempo, relativamente 
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estaria substantivamente ligada ao ritmo alternado entre rotina e inovação, pela clivagem 

regional de um desenvolvimento técnico que, se povoava já mentalidades portuguesas, não 

parecia ainda querer se aproximar do solo pátrio. De qualquer maneira, nas orientações do 

pensamento e do discurso, era muito presente um imaginário voltado para a percepção de 

que as descobertas do futuro não estariam mais postas em terras a serem desbravadas, mas 

antes no aproveitamento e no uso das novas e recentes conquistas do âmbito da ciência e da 

técnica: transportes, vias de comunicação, maquinário, tudo isso era o que determinaria a 

grandeza dos povos. Pelo menos, assim prometia o parecer expresso por jornais e por 

revistas entusiasmados com o que parecia já assumir feições de futuro
46

: 

 

 

 
“A civilização tende a fazer desaparecer as velhas usanças. A gelada mortalha da uniformidade 

vai envolvendo os costumes pitorescos dos diferentes países que a rede dos caminhos de ferro 

põe em comunicação constante uns com os outros. O velho edifício legendário desaba pedra a 

pedra, aluído pelo aluvião do progresso. Daqui a pouco, dos antigos costumes peculiares dos 

diferentes povos não existirá nem a sombra, e a humanidade não será mais do que um vasto 

regimento, uniformizado e disciplinado, manobrando com perfeita regularidade, e recebendo 

todos os dias pelo telégrafo elétrico as ordens do seu coronel, que será nesse caso a moda 

parisiense. Vejo com pena, mas com resignação, esta geral tendência do espírito do século. As 

conquistas grandiosas operadas pelo progresso não se fazem, não se podem fazer gratuitamente. 

A lei das compensações rege implacavelmente as evoluções da humanidade.”
47

 

 

 

 

Nos termos da época, o signo da uniformidade apresentava-se como exigência 

inarredável do Estado-Nação, requisito imprescindível para a vida moderna, ‘tendência do 

espírito do século’. Na realidade, a existência entre os povos de diversidades regionais 

adviria fundamentalmente do atraso, do isolamento, da ausência de comunicação e do 

desconhecimento de instrumentos técnicos que pudessem favorecer tal intercâmbio. A 

carência, portanto, de estratégias comuns para o reconhecimento do outro - de outros povos, 

de outros costumes, de outra civilização - ocasionava o que aqui se qualificava de ‘pitorescos 

usos’, ‘estreiteza de aspirações’, ‘acanhamento da inteligência’. 

 

 

 
“O isolamento dos povos e dos indivíduos nas eras pouco alumiadas pela civilização origina os 

práticos e pitorescos usos que desaparecem no rodar do tempo. Essa poesia das lendas, essas 

                                                                                                                                                       
próximo de nossos avós. Em primeiro lugar, uma como que orografia do analfabetismo; as manchas 

carregadas e vastas de iletrados, e as pequenas clareiras dos alfabetizados. E como é que tal geografia da 

instrução se altera ao longo do século: em que sentido ou sentidos, em que ritmo ou em que ritmos.” (Joel 

SERRÃO, Temas oitocentistas I, p. 30) 
46

 Sobre o tema da articulação entre as rotinas já cristalizadas nos quadros mentais da população portuguesa e as 

inovações que pareciam naqueles tempos se impor, Joel Serrão pondera o seguinte, em certa medida, 

desafiando o pesquisador das mentalidades: “(...) entendemos que, particularmente no respeitante ao século 

XIX, o inquérito só estará realizado, se algum dia o estiver, quando formos capazes de realizar, em suma, o 

seguinte desideratum: A geografia e a sociologia da rotina e da inovação nos diversos aspectos da vida 

cultural. A rotina e a inovação nos diversos grupos sociais dispondo de dada aparelhagem técnica e 

utensilagem mental. As interações da rotina e da inovação consideradas regional e nacionalmente. Sim, isso 

mesmo: rotina e inovação - na ferramenta do trabalho cotidiano; no suporte lógico do pensamento; na 

linguagem que o exprime; nas reações afetivas e conflitos peculiares; na ação e na passividade; nas idéias, no 

sentimento, no querer e no agir; nas correntes ideológicas (sobrevivências do passado, necessidades do 

presente, aspirações do futuro). Ora, realizar tudo isso, ou confiantemente para lá caminhar, é, ao que cremos, 

dissipar mal-entendidos, e abrir um dos caminhos dessa história mais sonhada que efetivada, que, todavia, o 

nosso tempo imperiosamente de nós exige.” (Joel SERRÃO, Temas oitocentistas I, p. 45) 
47

 M. PINHEIRO CHAGAS, A poesia das tradições, Archivo pittoresco, 9º anno, tomo IX, 1866, p. 150. 
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doces festas de família, essas deliciosas tradições, casavam-se inevitavelmente com os horrores 

do fanatismo, com a estreiteza das aspirações, com o acanhamento da inteligência. Ao lado do 

uso poético havia o costume bárbaro, quando muitas vezes essas duas qualidades se não reuniam 

numa usança única. Oh! Realizamos talvez o ideal da perfectibilidade humana se pudéssemos 

reunir em abraço estreito a austera poesia do presente com a pitoresca poesia do passado, se a 

verdade pudesse viver ao lado das doces ilusões, se pudéssemos sem anacronismo impossível 

juntar o livre amplo exercício do pensamento às devotas e meigas crendices da imaginação 

popular.”
48

 

 

 

 

A instrução era, por seu turno, percebida como dispositivo para consolidar a 

acepção unívoca - no parecer dos contemporâneos - de Humanidade no homem. Através da 

escola única, o indivíduo seria afastado de particularismos postos por sua cotidianidade 

familiar, por costumes e tradições especificamente locais com os quais ele estivera, ao longo 

de sua existência, habituado. Deixaria aos poucos essa dimensão do regional para ser 

apresentado ao território nacional e, como decorrência deste, à instância do global. A escola, 

assim, contribuiria para o aperfeiçoamento do homem. Também por essa razão, não se 

defende uma instrução que profissionalize logo à entrada na escola. Não se pretende formar 

diretamente o homem profissional. Esse seria insuficiente para as tarefas de reconstrução de 

um país que, ao fim e ao cabo, era o que se esperava do esforço humano. Formar um homem 

para seu país supunha, contudo, formar o homem para si, com um certo desprendimento, um 

desinteresse quanto a aplicações imediatas. Isso sim permitiria maiores ganhos em termos da 

composição das virtudes do futuro pela educação projetado: 

 

 

 
“O homem deve ser instruído porque é homem, e não porque tem de fazer sapatos, casacas e 

alfinetes. Uma profissão não é o fim do seu ser, porque o espírito não se consome nele 

inteiramente. A profissão não exaure a força do pensamento. Tem o homem faculdades que o 

trabalho da oficina não põe em ação e necessidades profundas que não satisfaz com esse trabalho. 

(...) O homem deve sem dúvida aperfeiçoar-se na sua indústria, pois se ganha assim o pão e se 

serve a sociedade; mas o pão ou a subsistência não é para nós o supremo bem, porque então a 

nossa sorte seria como a dos animais, para os quais a natureza dá a comida e a cobertura sem que 

eles tratem disso. O homem também não foi criado para servir unicamente as necessidades da 

sociedade. Não se pode, sem grandíssima injustiça, converter em instrumento das satisfações de 

outrem um ente racional e moral. É um fim e não um meio. Um espírito que encerra os germes da 

prudência, do desinteresse, da constância e da piedade, vale mais que todos os interesses 

materiais do mundo. O homem existe, pois, para si, para o próprio aperfeiçoamento, e não deve 

submeter este aperfeiçoamento às necessidades da natureza animal ou às de outrem.”
49
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 M. PINHEIRO CHAGAS, A poesia das tradições, Archivo pittoresco, 9º anno, tomo IX, 1866, p. 150. 
49

 DA NECESSIDADE de instrucção para o povo, In: Archivo pittoresco, 9° anno, tomo IX, 1866, p. 158. 

Além de formar o homem para si, caracterizada portanto por um despreendimento que lhe seria intrínseco, a 

educação deveria contar com o estudo desinteressado: “O estudo e a leitura não bastam para aperfeiçoar a 

razão. É necessário que julguemos uma coisa superior a todas as  outras: é o desinteresse, que é a alma da 

virtude. Para chegar à verdade, que é o grande fim da inteligência, é mister procurá-la com desinteresse. É a 

primeira e a grande condição do progresso intelectual. (...) Alguns homens, dotados pela natureza de 

extraordinária inteligência, têm difundido os erros mais grosseiros, e até procurado destruir, para o dizer 

assim, as verdades primas, que são a base da virtude e da esperança humana. Por outro lado, há homens que, 

recebendo apenas da natureza espírito ordinário, têm, por amor desinteressado da verdade e de seus 

semelhantes, sabido levantar-se por notável desenvolvimento e força de idéias.” (DA EDUCAÇÃO Pessoal, 

In: Archivo pittoresco, 9° anno, tomo IX, 1866, p. 302). 
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A VEZ DOS PROFESSORES PELA VOZ DE SEUS CONGRESSOS 

 

 

 

Para compreensão das “representações” e das “práticas”
50

 correspondentes à 

escola portuguesa do século XIX, deveremos também recorrer ao debate educativo expresso 

pelos congressos e pelas conferências pedagógicas que, a partir dos 70, passariam a ter lugar 

em Portugal. Tais reuniões dos profissionais da educação, à semelhança do que já existia em 

outros países europeus, pretendiam efetuar a permuta das idéias, pelo confronto do que a 

experiência prática e o aprofundamento teórico haveria trazido aos educadores 

individualmente. Isso significaria portanto transformar o ganho particular de cada professor 

em aproveitamento coletivo de uma mesma categoria profissional. No ano de 1872, em texto 

intitulado O que é e o que deve ser a instrucção nacional, Manuel Francisco de Medeiros 

Botelho propugnava o estabelecimento sistemático de conferências pedagógicas, como uma 

forma de estímulo para construção de parâmetros escolares mais uniformes, mais racionais, 

mais organizados... Nos termos daquele educador: “estas reuniões, que deverão ter lugar em 

épocas determinadas, terão por objeto especialmente a organização e a disciplina escolares, a 

confrontação e apreciação dos diferentes métodos, as lacunas que é necessário prencher 

ainda nas coisas do ensino, as dificuldades que é preciso remover; em suma: as reformas que 

julguem convenientes.”
51

 Na verdade, as Conferências Pedagógicas teriam sido ordenadas 

pela lei de 2-5-1878. No discurso proferido na sessão de abertura da Primeira Conferência 

Pedagógica, que teve lugar no Porto, em 1883, o inspetor primário A. Simões Lopes dizia 

que  

 

 

 
“Se há alguém tão infeliz que se não peja de combater atualmente o princípio da instrução a 

todos, bem avisado anda em se esconder porque os risos das multidões o não poupariam. Há 

indiferentes, mas não há combatentes. O mal estar atual de uma parte do professorado, devido a 

várias circunstâncias e à dificuldade natural de pôr em completa e rápida execução uma lei nova, 

bastante complexa, não se prolongará, porque o patriotismo e a dignidade de todos acham-se 

empenhados na resolução destas dificuldades que são próprias da implantação de todas as leis. E 

hão de resolver-se porque o bom nome de cada um e os interesses da pátria exigem o auxílio de 

todos. Tenhamos, pois, fé e perseverança, progridamos sempre, cumpramos dedicadamente a 

honrosa missão que nos confiaram e os nossos concidadãos julgarão da justiça da nossa causa.”
52
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 Roger Chartier. A história cultural: entre práticas e representações.  
51

“A razão e a observação aconselham que se estabeleçam conferências pedagógicas, as quais, pela 

permutação das idéias, pela confrontação dos dados da experiência de cada um dos seus membros, pelos 

trunfos de uns sobre os outros, pela emulação salutar, que necessariamente nascerá desses certames 

civilizadores, serão do maior interesse para os progressos da instrução nacional.” (Manuel Francisco de 

Medeiros BOTELHO, O que é e o que deve ser a instrucção nacional, p. 55). 
52

 A. Simões LOPES, Conferencias pedagógicas do Porto em 1883: relatorios, programmas, horarios, 

actas, resoluções e mais trabalhos do primeiro congresso de professores primarios reunidos no Porto, sob 

a direcção de..., p. 20-1. Simões Lopes ter-se-ia destacado tanto em sua atividade de inspetor como enquanto 

autor de livros didáticos extremamente respeitados à época. Temos, como testemunho disso, o artigo que o 

próprio Figueirinhas escreve sobre ele no número 246, com data de 9-6-1901, da revista Educação Nacional, 

que então dirigia. Figueirinhas principia seu relato, remontando à sua própria biografia de professor primário, 

que um dia optou por adotar com seus alunos os compêndios de Simões Lopes, particularmente a “Cartilha” e 

o “Methodo de leitura”, como, familiarmente, ele chamava os livros. Figueirinhas recorda também a boa 

impressão pessoal que Simões Lopes lhe teria causado, quando ele teve a oportunidade de conhecer o autor pelo 

qual no magistério vinha, há tempos já, se referenciando. A generosidade e a humanidade seriam, no parecer do 

jornalista / educador os principais atributos da alma do professor / inspetor / autor. Sobre o contato que travara 

com Simões Lopes, dizia então Figueirinhas: “Mas, passados alguns minutos, já não via diante de mim o 

pedagogo, nem o inspetor, nem o autor de livros, mas um ardentíssimo propugnador da instrução nacional e 
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As conferências e os congressos pedagógicos eram frequentemente citados como 

elementos propulsores, que davam impulso à melhoria do ensino, auxiliando esta última o 

próprio progresso civilizatório. A preocupação com a conquista dos segredos do método 

mais eficaz era a nota predominante para isso. Sobre as conferências, dizia Simões Lopes: 

 

 

 
“São uma escola em que os professores mais aptos, tendo este meio de incitamento ao estudo, 

vêm apresentar o resultado das suas observações e experiências, e discutir os princípios em que 

deve assentar a melhor norma de ensino, o melhor meio de educar as faculdades do espírito, e 

finalmente a melhor organização escolar. Os menos aptos vêm aprender e tirar estímulos para o 

seu próprio aperfeiçoamento. São uma escola em que a comunicação recíproca de idéias, de 

experiências, de observações e de estudos concorre poderosamente para que do trabalho do 

professorado resulte maior utilidade social.”
53

 

 

 

 

Procuravam-se as experiências que haviam dado certo no campo do ensino, para 

delas tirar deduções, recomendações e generalizações. Buscava-se trazer à escola sua 

configuração uniforme, homogênea. Mas basear em quê essa forma? Um dos caminhos 

supunha-se ser este: a partilha e a irradiação de experiências daqueles que, por estudarem 

mais, por refletirem mais detidamente sobre a própria prática, eram inarredavelmente os 

profissionais de ponta no magistério. As vantagens dos congressos de professores estariam 

dadas tanto pela exposição de trabalhos escolares quanto pelo efeito de irradiação de 

métodos e técnicas bem-sucedidas em sala de aula.
54

 Ressaltavam-se, geralmente naquelas 

                                                                                                                                                       
um amigo. Tal a sua lhaneza cativante, tal a fidalguia de seu caráter. Fiquei, pois, à vontade e vi o ardor e a 

febre com que ele apoteosava o engrandecimento de seu país pela instrução e a cega confiança que tinha em o 

ver radicalmente transformado pela escola dentro em pouco. Como ele se iludia, porque não sabia então que 

os governos odeiam a instrução, porque receiam que a luz ilumine as hediondas podridões dos seus 

inconfessáveis interesses.” (António FIGUEIRINHAS, Educação nacional, 9-6-1901, nº 246, p. 282). Simões 

Lopes, antes de mais nada, teria sido leal à sua causa enquanto educador e, como inspetor, fazia questão se 

sempre de apresentar como amigo do professor. Sua retidão revestiu-o inclusive de uma aura publicamente 

reconhecida e que, a seu tempo, teria causado polêmica. Como não poderia deixar de ser - complementa 

Figuerinhas - desagradou a alguns, o que teria ocasionado sua precoce reforma do magistério. Enfim, 

“indulgente por temperamento, nunca foi um Tamerlan de férula em punho que abusasse da sua situação para 

amargurar a vida do professor, ou arrancar-lhe o pão da sua parca mesa. Quando entrava numa escola, não 

falava de cima da burra ao pobre mestre, mas tratava-o como a um irmão de armas, um companheiro de 

trabalho, um colaborador da mesma obra, um viandante da mesma estrada formosíssima da luz. Interessava-se 

pelo professor e pela evolução rápida da escola, como se esses dois organismos fossem parte integrante da 

família. Dava alentos, incutia a esperança, animava os tíbios, despertava os indiferentes e encorajava os 

valorosos. Este o inspetor.” (Id. Ibid., p.212). Autor que era de livros didáticos oficialmente aprovados pelo 

Conselho Superior de Instrução Pública, Simões Lopes teria tido suas obras adotadas com maior vigor, não 

fosse a lei que, em 1895, propugnara o monopólio dos compêndios adotados e que - segundo Figueirinhas - era 

ainda a seu tempo um obstáculo para o progresso do ensino. 
53

 A. Simões LOPES, Conferencias pedagógicas do Porto em 1883: relatorios, programmas, horarios, 

actas, resoluções e mais trabalhos do primeiro congresso de professores primarios reunidos no Porto, sob 

a direcção de..., p. 23 (3-10-1883). 
54

 A propósito do lugar pedagógico das Conferências e Congressos de professores, recordaríamos o trabalho de 

António Nóvoa, que situa esse esforço associativo como um marco primordial na constituição do alicerce 

profissional dos docentes. Nóvoa destaca, a tal respeito, que as Conferências Pedagógicas teriam conhecido a 

seu tempo um verdadeiro sucesso em Portugal no tocante à formação do corpo de professores primários. O 

autor recorda ainda que, em dezembro de 1867, de regresso a Portugal após uma breve visita à Exposition 

Universelle de Paris, o comissário de estudos Mariano Guira (o mesmo a que nos reportamos no terceiro 

capítulo deste trabalho) convocou uma conferência pedagógica para professores de instrução primária da cidade 

de Lisboa. Nóvoa comenta: “essas conferências mudarão progressivamente de natureza: de reuniões informais 

de professores, elas tonar-se-ão pouco a pouco instrumentos utilizados pelo poder central. Assim elas perderão 
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reuniões, as novas técnicas modernas de aprendizado: o princípio do ensino ativo, a 

necessidade de observação e de experimentação que o aluno deveria fazer da realidade, como 

se ele próprio, o aluno, pudesse verdadeiramente construir o seu conhecimento. Nessa 

direção, era comum os conferencistas defenderem o estímulo pedagógico a excursões 

escolares, criação de museus educativos, fundação de jornais, exposições escolares e tudo 

quanto, além disso, pudesse ser caracterizado como inovação em termos da dinâmica do 

ensino escolar.
55

 

Simões Lopes, na Conferência Pedagógica realizada no Porto em 1883, 

recordava o destacado papel que teriam demonstrado pessoas que, não sendo educadores, 

eram, todavia, verdadeiras beneméritas da instrução. O exemplo grandioso do Conde 

Ferreira, que, ao falecer, deixara um legado vultoso para a construção de escolas é aqui 

sublinhado como um exemplo do quanto a sociedade como um todo, e não apenas os órgãos 

governamentais, poderiam contribuir para a causa da instrução, ainda que à guisa de 

tributo.
56

 Ao encerrar a sessão de abertura daquela conferência, Simões Lopes chamava a 

atenção dos presentes para a exposição de material escolar que se encontrava reunido 

                                                                                                                                                       
seu caráter espontâneo e, como contrapartida, ganharão um caráter mais formal e oficial. As autoridades 

centrais compreenderam que essas conferências poderiam ser um excelente meio para escutar os professores, 

talvez mesmo para controlá-los, ou ainda para sensibilizá-los para a introdução de um novo método ou de um 

novo projeto de reforma. Fortalecido pela experiência adquirida em 1867-68, o Comissário dos Estudos de 

Lisboa nomeará uma comissão de ‘autoridades pedagógicas’, para regulamentar as Conferências 

Pedagógicas. A 18 de abril de 1869 a comissão apresenta seu relatório que contém as regras complexas de 

funcionamento e a definição rigorosa do quadro dos debates, os quais deveriam dirigir-se exclusivamente para 

os grandes princípios educativos e pedagógicos. Quanto à forma, previa-se que as conferências não tratariam 

mais da discussão sobre certos temas, mas unicamente de exposições teóricas. (...) A partir de 1878, as 

Conferências Pedagógicas teriam lugar anualmente nas sedes das diferentes circunscrições escolares, 

presididas pelo inspetor respectivo, com a presença obrigatória de todos os professores de instrução primária. 

(...) Apesar de seu caráter oficial e da interdição formal de tratar de outros objetos que não aqueles previstos 

como tema das conferências, essas reuniões foram muito importantes para a história do movimento associativo 

dos professores, porque possibilitavam a conjugação desses últimos com a realização de atividades 

associativas à margem dos atos oficiais. É isso que permite explicar que as demandas de aumento salarial, e 

de apelos a favor da Federação ou da  Associação dos Professores de Instrução Primária eram formuladas 

durante as próprias conferências. Parece-nos pois legítimo considerar tais acontecimentos como uma parte 

integrante do movimento associativo dos professores portugueses.” (António NÓVOA, Le temps des 

professeurs, volume I, p. 493-4). 
55

 A 15-1-1886, a revista O Ensino trazia comentários sobre o que ocorrera nas Conferências Pedagógicas de 

1886. De acordo com o que dizia a revista, o próprio programa daquelas conferências incluía temas que 

abarcavam a prática de ensino nas diferentes áreas da instrução elementar: leitura, escrita, sistema métrico, 

aritmética, gramática, desenho, geografia e ciências naturais. Além disso, supunha a inclusão de noções de 

ciências naturais na lógica do conjunto compreendido como lições de coisas e a polêmica discussão que se 

travava à época sobre a validade desse método de aprendizado. Salientava também a reflexão acerca do 

contributo da disciplina escolar no contexto da formação moral e cívica do aluno, bem como a influência do 

trabalho com desenho profissional, canto e ginástica no desenvolvimento harmonioso e integral das faculdades 

do aluno. Finalmente colocam-se as seguintes questões concernentes à organização material da escola: “Que 

importância tem o livro para o ensino que se faz na escola? Poderá ser dispensado? Os mapas mudos serão 

material necessário para o ensino metódico e racional da corografia?” (O ENSINO, II ano, nº1, volume II, 

15-1-1886, p. 12). 
56

 “Entre os exemplos de nobre estímulo, que a favor da instrução popular, têm dado numerosos filhos deste 

país, avulta principalmente um, altamente civilizador e cristão. Em março de 1866 falecia nesta cidade o 

Conde de Ferreira, deixando um testamento que honra a memória daquele cidadão e honra a pátria em que 

nasceu. Além de 107 contos de réis a favor de diferentes estabelecimentos de beneficiência e educação, legava 

144 contos de réis com o fim de construírem 120 casas de escola! Tão nobre e elevado serviço que prestou à 

santa causa do ensino popular, tem sido exemplo a outros beneméritos que depois do Conde de Ferreira se têm 

lembrado da escola como meio de exercerem a caridade. E estou certo que outros seguirão ainda o exemplo 

que aqueles nos deixaram, porque é, pelo menos, tão meritório o deixar a escola, como ao hospital ou à 

misericórdia.” [A. Simões LOPES, Conferencias pedagógicas do Porto em 1883: relatorios, programmas, 

horarios, actas, resoluções e mais trabalhos do primeiro congresso de professores primarios reunidos no 

Porto, sob a direcção de..., (3-10-1883), p. 23]. 
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naquela mesma sala, evidenciando o que de mais moderno, de mais apropriado e de mais 

atual se fazia nas escolas portuguesas.
57

 

Quando se pronunciavam sobre o enigma do método, os professores reunidos nas 

conferências não se limitavam entretanto a enaltecer as inovações. Os professores em debate 

sobre o ofício que profissionalmente os unia julgavam que a escolarização falhava porque 

não se sabia ensinar: nem todas as crianças deixavam a escola tendo apreendido os preceitos 

mínimos da leitura e da escrita enquanto habilidades necessárias para a vida moderna. Por 

outro lado, mesmo as que, a custo de enorme esforço, se mostravam capazes de aprender, 

muitas vezes esqueciam, logo a seguir, o que, há pouco, a escola ensinara. Na verdade, em 

geral, não se mobilizava o conhecimento aprendido para o trato cotidiano. Não se requisitava 

a competência da leitura e, quando eventualmente isso ocorria, já se teriam esquecido do que 

recentemente haviam aprendido. Os professores reunidos sabiam muito bem que à escola 

caberia ensinar a “falar com clareza e a escrever com correção”
58

. Tratava-se, 

fundamentalmente, de ensinar a criança a pensar corretamente, à luz do universo da escrita. 

Em nome do que julgavam ser a “ciência da pedagogia”,
59

 defendiam o ensino intuitivo e a 

necessidade de se partir do mais simples, do mais próximo, do mais concreto, para 

posteriormente ousar generalizações, que, só por analogia, as crianças poderiam 

verdadeiramente compreender. Todo o ensino deveria ter pois esta pauta:  

 

 
“O estudo do sistema métrico deve ser todo prático. O verdadeiro compêndio é o professor. É 

conveniente que haja na escola um metro e sub-divisões do metro em pequenas réguas, e também 

um decímetro quadrado, litro e suas sub-divisões, um grama e os seus múltiplos e sub-múltiplos, 

balança para ensinar o aluno a servir-se dos diversos padrões de medidas. Com a prática das 

medidas vem a nomenclatura delas, que ainda se decora melhor do que por qualquer compêndio. 

O professor apresentando o metro mandará o aluno medir os diferentes objetos. Logo que a 

criança saiba servir-se do metro, mostrar-lhe-á o decímetro, dizendo-lhe como se chama, e 

demonstrará praticamente pela medição, que dez decímetros têm o mesmo comprimento que o 

metro, ou que um metro tem dez decímetros. Depois mostra-se ao aluno o decilitro, e medirá dez 
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 “Convencido da utilidade que resulta para o professorado e para o ensino da exposição de material escolar, 

acham-se nesta sala reunidos muitos objetos que hão de despertar a vossa atenção e ser talvez incentivo para 

novos estudos da vossa parte. (...) Nesse exame, chamo especialmente a vossa atenção para as excelentes 

coleções de objetos sobre os três reinos da natureza, sobre agicultura, sobre ciências, sobre artes e sobre 

indústrias. São estas coleções o essencial elemento para o ensino intuitivo, para as lições de coisas, para o 

ensino moderno enfim, que instrui, ilustra e educa a juventude sem enfado, de modo verdadeiro e eficaz.” [A. 

Simões LOPES, Conferencias pedagógicas do Porto em 1883: relatorios, programmas, horarios, actas, 

resoluções e mais trabalhos do primeiro congresso de professores primarios reunidos no Porto, sob a 

direcção de..., (3-10-1883), p. 25]. Remarque-se que Simões Lopes era à época também conhecido como autor 

de compêndios didáticos. São de sua autoria: Cartilha infantil (dividida em dois livros) e Selecta de 

manuscrito para uso das escolas d’ensino primário. Esta última obra chegaria à sua 23ª edição em 1887.  
58

 “Outras vezes o professor escreve no quadro preto um pequeno trecho com algumas lacunas fáceis de ser 

preenchidas pelo aluno, quando copiar para a lousa ou para os cadernos. A princípio, as crianças não saberão 

mais do que reproduzir, por cópia, algumas frases destacadas e sem nexo. Este embaraço da criança explica-

se bem. Nunca contraiu o hábito de exprimir o seu pensamento a respeito das coisas práticas; não fez senão 

repetir a palavra dos outros, por isso lhe faltam termos para perpetuar o pensamento por meio da escrita. Esta 

falta de exercícios práticos é o lado fraco de um  grande  número de escolas de ensino primário, por isso a 

criança sai da escola sem saber escrever uma carta familiar. Ensinar a criança a falar com clareza e a 

escrever com correção é a principal missão da escola popular.” [António Ferreira de JESUS (e outros da 

comissão), Detalhe do programa da língua materna, In: Conferencias pedagógicas do Porto em 1883: 

relatorios, programmas, horarios, actas, resoluções e mais trabalhos do primeiro congresso de 

professores primarios reunidos no Porto, sob a direcção de..., p. 35]. 
59

 António de Padua Souza LOBO (e outros, representando a comissão), 3ª Sessão da Conferência, In: 

Conferencias pedagógicas do Porto em 1883: relatorios, programmas, horarios, actas, resoluções e mais 

trabalhos do primeiro congresso de professores primarios reunidos no Porto, sob a direcção de..., p. 50. O 

terceiro ponto trabalhado naquela terceira sessão da Conferência Pedagógica do Porto debatia o tema da 

disciplina escolar. “O ponto é este: utilidade da disciplina no corpo docente do magistério primário; quais os 

atos por que se afirma; fará parte dos deveres do professorado primário?” (Id. Ibid., p. 50). 
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decilitros de arroz, e explicará que no litro cabem só dez decilitros, ou que dez decilitros enchem 

um litro. Por processos análogos ao antecedente, ensinar-se-á a criança a familiarizar-se com o 

metro quadrado, obrigando-a a medir pequenas superfícies. Para ensinar o aluno a conhecer o 

grama e os seus múltiplos, é bom obrigá-lo a pesar o arroz, feijão, etc. Por esta forma, o aluno é 

levado gradualmente à compreensão das idéias abstratas. Convém variar de muitas maneiras estes 

exercícios, mas não insistir muito com as dificuldades, e só no último período do ensino se 

explicará ao aluno a relação entre as medidas antigas e as modernas.”
60

 

 

 
 

 

 

A DISCIPLINA ESCOLAR COMO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS CONFERÊNCIAS 

PEDAGÓGICAS 
 

 

Nas conferências, um dos temas mais intensamente debatidos era o da disciplina 

e sua relação com a organização geral da instituição educativa. Desejava-se regrar pela 

uniformidade a instituição escolar. Afinal, julgava-se habitualmente a escola como o 

elemento de transição que possibilitava ao indivíduo a passagem da vida familiar para a vida 

social. Nessa dimensão, havia que normatizar a escola, mediante as expectativas da mesma 

vida social. Para tanto, a disciplina era, de fato, um imperativo: disciplina para o aluno e para 

o professor; disciplina que apresenta, conforma e distribui lugares sociais, demarcando, com 

isso, posições; disciplina enfim que habitua ao exercício combinado entre poderes e 

obediências... 

 

 

 
“Não é a disciplina o conjunto de leis a observar durante o desempenho de qualquer missão, 

tendentes a favorecer o desempenho dessa mesma missão? Não é ela também a instrução e 

direção dada pelos superiores aos seus subordinados? Se é pela disciplina que os alunos se 

submetem às instruções e direção do seu professor pela autoridade que este exerce sobre aqueles, 

e se têm rigorosa obrigação de a observar, maior dever da observância mesma corre aos 

educadores; porque é mais com o exemplo do que com a palavra que têm de dirigir e guiar a 

infância que se impuseram o encargo de educar. (...) O professor bem disciplinado será obediente 

a seus legítimos superiores, acatando e respeitando as suas determinações, cumprindo-as com o 

mais escrupuloso cuidado, pois que, sendo ele a autoridade suprema perante a sociedade escolar, 

cujo reino é a escola que dirige, e tendo nesta qualidade de dar ordens, determinar deveres e 

exigir enfim o cumprimento de uma lei sob cujo domínio vive e se educa a infância, sua nação 

em miniatura, como poderia ele apresentar-se a administrar a sua escola, e com que autoridade 

havia de exigir dos seus educandos o cumprimento dos seus deveres se ele próprio faltasse aos 

que lhe dizem respeito? Diz uma sentença ‘filosófica’: Não saberá mandar quem não souber 

obedecer. Obedecer aos nossos legítimos superiores é obedecer às leis que nos regem, as quais 

estão acima de tudo.”
61

 

 

 
 

No cumprimento de seus deveres, o professor era caracterizado como exemplo de 

humildade, obediência, dever, trabalho, honra, virtude. Subordinado perante seus superiores - 

inspetores, câmaras municipais, juntas escolares -, o professor dever-se-ia destacar pelas 

maneiras decentes, pelo traje discreto, pela disposição constante para o recebimento das 
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 António Ferreira de JESUS (e outros da comissão), Systema metrico, In: Conferencias pedagógicas do 

Porto em 1883: relatorios, programmas, horarios, actas, resoluções e mais trabalhos do primeiro 

congresso de professores primarios reunidos no Porto, sob a direcção de..., p. 43-4. 
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António de Padua Souza LOBO (e outros, representando a comissão), 3ª Sessão da Conferência, In: 

Conferencias pedagógicas do Porto em 1883: relatorios, programmas, horarios, actas, resoluções e mais 

trabalhos do primeiro congresso de professores primarios reunidos no Porto, sob a direcção de..., p. 51-2. 
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normas que dirigiriam a vida da rede escolar, vista como um todo. A própria organização 

institucional - e ele, professor, deveria saber disso - dependia de sua regularidade, 

pontualidade e fidelidade. O professor que cometesse abandonos da sala de aula, ainda que 

provisórios e casuais, teria mais dificuldade - como parecia aos congressistas evidente - 

quanto à cobrança da constância e da regularidade de seus alunos.
62

 

Recordando que a ausência do professor levava por vezes os alunos a 

danificarem o mobiliário da sala de aula, destaca-se que o bom resultado do ensino depende, 

em grande parte, da presença da autoridade do mestre. Este, por sua vez, deveria mostrar-se 

capaz de manter “digna e prudentemente as suas relações com os pais de seus alunos, para o 

que evitará a demasiada familiaridade com eles, não se mostrando altivo e desdenhoso”
63

. 

Isso permitiria o resguardo de sua relativa independência moral, em nome da qual deveria 

também se preservar afastado de reuniões públicas e das próprias autoridades locais.
64

  

Portador de conduta irrepreensível, caberia ao professor “o fazer compreender a 

seus alunos a afeição, a estima e o respeito que dedica a seus superiores, despertando-lhes, 

destarte, a obediência refletida, fazendo-lhes crer que ninguém impõe deveres por prazer, 

mas sim em virtude de uma lei, além de que o homem tem muitas vezes necessidade de ser 

mandado por outro que seja mais sábio e mais experiente”
65

. 

Devendo fazer crer que o seu trabalho (que, como missão, assemelhava-se ao 

sacerdócio) lhe despertaria, acima de tudo, prazer, do professor esperava-se religiosidade, 

sensatez, discernimento, circunspecção, devoção... Quanto ao modo de ensino prescrito para 

as escolas primárias, em geral, os professores reunidos em suas Conferências Pedagógicas 

indicavam o modo de ensino simultâneo como o mais apropriado, o mais eficiente, o mais 

moderno, enfim. Ocorre que, para se adotar verdadeiramente esse modelo de ensino coletivo, 

havia que providenciar um mobiliário padronizado e próprio para a estruturação de uma sala 

de aula. Além disso, parecia cada vez mais urgente a uniformização dos compêndios 

didáticos utilizados em classe. Como dar um ensino coletivo e geral se os livros dos alunos 

são diferentes? Como homogeneizar o momento dos exercícios escolares se não houver 
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 “Quanto à parte moral, todos nós sabemos, senhores, o alvoroço, a desordem, a confusão, o caos, enfim, em 

que se encontram os alunos quando livres da presença do respectivo professor, ainda mesmo que a ausência 

deste seja por momentos; mas, se ela for prolongada e, pior ainda, repetida, então torna-se difícil restabelecer 

a disciplina na escola, sem que o professor recorra a rigorosos castigos, que, as mais das vezes, não surtem o 

efeito que se tem em vista.”[António de Padua Souza LOBO (e outros, representando a comissão), 3ª Sessão da 

Conferência, In: Conferencias pedagógicas do Porto em 1883: relatorios, programmas, horarios, actas, 

resoluções e mais trabalhos do primeiro congresso de professores primarios reunidos no Porto, sob a 

direcção de..., p.53]. 
63

 António de Padua Souza LOBO (e outros, representando a comissão), 3ª Sessão da Conferência, In: 

Conferencias pedagógicas do Porto em 1883: relatorios, programmas, horarios, actas, resoluções e mais 

trabalhos do primeiro congresso de professores primarios reunidos no Porto, sob a direcção de..., p.55. 
64

 “O professor tem uma tal ou qual necessidade de manter relações com os pais dos alunos. É preciso, pois, 

que para isso se conduza com toda a circunspecção, prudência e dignidade, evitando a demasiada 

familiaridade com eles, para não desmerecer, por qualquer motivo, no seu conceito, não se apresentando, 

todavia, com maneiras desdenhosas e altivo, o que seria indício de vaidade, e lhe acarretaria a falta de estima, 

consideração e confiança que é indispensável para o bom desempenho de suas funções de educador. Seja 

irrepreensível no modo de tratar seus discípulos, evitando sempre qualquer expressão inconveniente alusiva à 

sua família, quer quando vêm desempenhar qualquer comissão de que seus pais o encarregaram, quer mesmo 

quando vêm pedir escusa do cumprimento de seus deveres escolares. Apresente-se, quanto ser possa, com certa 

independência moral: desvie-se de reuniões públicas; e, sobretudo, não se faça nunca íntimo confidente das 

autoridades locais e de seus legítimos superiores, porque tudo isso lhe apressaria, na opinião pública, a perda 

de sua autonomia individual.” [António de Padua Souza LOBO ( e outros, representando a comissão), 3ª 

Sessão da Conferência, In: Conferencias pedagógicas do Porto em 1883: relatorios, programmas, horarios, 

actas, resoluções e mais trabalhos do primeiro congresso de professores primarios reunidos no Porto, sob 

a direcção de..., p. 54]. 
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 António de Padua Souza LOBO ( e outros, representando a comissão), 3ª Sessão da Conferência, In: 

Conferencias pedagógicas do Porto em 1883: relatorios, programmas, horarios, actas, resoluções e mais 

trabalhos do primeiro congresso de professores primarios reunidos no Porto, sob a direcção de..., p. 56. 
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unidade nas leituras? Todos esses obstáculos eram percebidos como óbices ao próprio êxito 

da escolarização portuguesa. Portugal, tal como estava, não alcançaria, ainda, os requisitos 

modernos para erigir a escola nacional. 

Com o propósito de organização de critérios genéricos para a composição da 

nova escola que se pretendia traçar, os professores enfatizavam a urgência de se cumprir a 

prescrição legal, dividindo verdadeiramente a escola em três classes.  Enquanto uns 

estivessem concentrados em exercícios que o mestre lhes ministrasse, o professor ocupar-se-

ia dos outros. Por essa razão, o modo simultâneo era visto como a grande estratégia para 

regular o bom aproveitamento do tempo e do espaço escolar. Inovações à parte, o grande 

segredo da aula estaria na capacidade de o carisma do professor cativar a atenção dos seus 

discípulos. Para isso, havia que priorizar a exposição, a aula, o quadro-negro e o giz... 

O tempo das lições era dividido perante uma organização criteriosa do horário 

escolar (que, geralmente também não existia), para que professores e alunos não se 

distraíssem e se dispersassem após 4 ou 5 minutos de aula. Para o bom emprego do tempo, 

havia que manter o aluno continuamente ocupado, não se contentando com o dar a ele o 

conhecimento do alfabeto e as habilidades motoras para o traçado na ardósia. Havia que se 

proceder na escola à mais completa possível iniciação no campo intelectual. Para tanto, o 

professor devia ser dedicado e, a tal dedicação, o aluno corresponderia com a obediência de 

um filho adotivo: 

 

 

 
“O governo das crianças não é menos penoso que o dos homens; a tarefa de dirigir crianças é uma 

tarefa do governo; é perigoso governar demais e também o é governar de menos. Um regime 

despótico é odioso; um regime paternal não tem valor, salvo se o pai tem mão firme. É preciso 

fazer o bem ou o mal à criança, segundo a sua vontade. Só esta disciplina é a única aceitável. Não 

produzirá escravos nem revoltosos; fará, querendo Deus, homens livres e homens de bom-senso; 

isto é, dignos de serem livres. Debaixo do ponto de vista moral, a disciplina deve mirar a este 

fim; isto é, deve fazer compreender e respeitar a autoridade. Sem ela, a autoridade é o 

despotismo, só representa o direito do mais forte; se se identificar com o direito, tem jus ao 

respeito, a esse sentimento de que a humanidade não pode prescindir, e que desde muito cedo é 

mister incutir no espírito da criança. O respeito não é servilismo; é a homenagem refletida, 

prestada por uma vontade livre a uma superioridade moral. Quem não possuir certo valor moral 

não é digno de respeito. Em uma criança, não é um hábito exterior; é indício de uma alma bem 

formada. Fora da escola, a criança mostrará, com pequenas variantes, a mesma disciplina que no 

seu recinto. É tão necessária a autoridade do professor fora da escola, como dentro dela: visto que 

ali ele é um juiz moral, tem a mesma autoridade moral fora do seu recinto.”
66

 

 

 

 

Para formação da disciplina escolar, a mesma Conferência Pedagógica do 

Porto (1883) solicitava dos poderes centrais a uniformização dos procedimentos e da própria 

forma da escola. Reivindicavam-se carteiras-bancos padrão, com dois lugares cada uma; a 

adoção paulatina do modo simultâneo de ensino, que a princípio contaria com o auxílio de 

dois monitores; os exercícios escolares sempre divididos entre manhã e tarde, com horários 

padronizados; a estrutura da distribuição das matérias pela grade do horário escolar, 

alternando as disciplinas que exigissem maior concentração (leitura, língua materna, 

cálculo), com outras, que requisitavam menor esforço (desenho, ginástica, lições 
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 Manoel Vieira VALENTE (e outros, representando a comissão), 5ª Sessão da Conferência, In: Conferencias 

pedagógicas do Porto em 1883: relatorios, programmas, horarios, actas, resoluções e mais trabalhos do 

primeiro congresso de professores primarios reunidos no Porto, sob a direcção de..., p. 111. Entendia-se 

aqui que a disciplina não bastava para formar os hábitos de moralidade. Na verdade, ela apenas traria a 

predisposição para que, a partir dela, os educadores pudessem incutir hábitos e atitudes morais. Entre a criança 

e a escola, a disciplina exerceria então a função de centro de gravidade.  
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educativas).
67

 Pelo visto, então, nas representações perfilhadas por corações e por mentes, 

quer na literatura, quer nos debates dos especialistas, a forma escolar vinha se configurando, 

cada vez mais uniforme, homogênea, única e global, quase eterna... 
 

 

 

 

A POPULAÇÃO LUTA POR ESCOLA 

 

 

 

Em sua dimensão concreta, entretanto, o problema da escola passava 

indubitavelmente por outras variáveis. No ano letivo de 1826, em Tomar, a população das 

freguesias de São Silvestre dos Chãos e de Nossa Senhora da Graça, consultada pelo 

procurador Thomaz da Silva Teixeira, reclamava da inexistência de uma cadeira de Primeiras 
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 De acordo com a ata da sessão de 5-10-1886 da Conferência Pedagógica que ocorria naquele mesmo ano em 

Vila Real (a cujos manuscritos pudemos ter acesso através da intercessão de Justino Magalhães), verifica-se que 

havia, naquele período, grande preocupação quanto à compreensão das diferentes dimensões humanas, tendo 

em vista, no conjunto, conduzi-las ao máximo aperfeiçoamento. Nos termos do que consta daquele referido 

manuscrito: “No homem, temos a estudar a sua natureza física ou corpória e psíquica ou moral: é desta que 

vamos falar. A alma do homem tem faculdades que são: inteligência, sensibilidade ou vontade. A primeira é a 

faculdade de conhecer e é constituída por um grupo de outras faculdades, entre as quais está a memória, que 

tem por fim reter os conhecimentos adquiridos e apresentá-los, já espontânea, já ao menor sinal da nossa 

vontade. Os meios de exercitar esta consistem: 1º) em recitar muitas vezes pequenos trechos; 2º) fazer 

concentrar a atenção da criança sobre um fato, um objeto, etc.; 3º) empregar quadros sinóticos das diversas 

disciplinas que constituem o ensino; 4º) finalmente as repetições e recapitulações. A sensibilidade é a 

faculdade de gozo ou sofrimento.(...) A educação intelectual tende a fazer adquirir conhecimentos 

conservando-os e ampliando-os e, sobre este ponto de vista, os processos que a vossa comissão julgar mais 

profícuos a seguir para chegar ao grau de perfectibilidade são: o desenvolvimento em todas as matérias que 

constituem o programa de nossas escolas, aproveitando as ocasiões que se apresentem, tanto nas lições como 

fora delas, para desabrochar o intelecto infantil. A vontade é a faculdade de decidir livre e espontaneamente a 

que também se chama livre-arbítrio ou liberdade moral. Os meios de educar a vontade nas crianças, 

induzindo-as sempre para o bem, são: 1º) a leitura das biografias de homens ilustres; 2º) chamar a atenção 

das crianças sobre todas as ações boas que se pratiquem, as quais refletem no espírito infantil. Conclusões: 

Em virtude das razões expostas, temos o honra de propor à vossa comissão os seguintes princípios, que devem 

regular os exercícios práticos, a seguir, para exercitar a memória, a inteligência e a vontade. 1º) Numerosos 

exercícios de recitação: fazer escrever aquilo que fique bem decorado; fazer uso dos quadros sinóticos, 

repetições e recapitulações frequentes. 2º) Entreter de preferência as crianças nas primeiras idades, com 

idéias e fatos que se refiram à natureza psíquica; fazer conhecer os objetos naturais diretamente, por meio dos 

órgãos dos sentidos, sobretudo da vista (intuição). 3º) Finalmente descobrir um estudo agradável e atraente, 

chamar a atenção das crianças sobre todas as ações boas que se praticarem; e, finalmente, o bom exemplo do 

professor, que não concorre pouco para inspirar vontade de imitar; pois as palavras voam; no exemplo é onde 

os iniciantes aprendem.” (Manoel Ignácio MACHADO, Acta da Sessão do dia 5 de Outubro de 1886 - Sala de 

Sessões das Conferências Pedagógicas de Villa Real, p. 8). A escola era tida por necessária para libertar a 

família, que, nessa direção, poderia então se entregar a outros trabalhos. O trabalho, enquanto categoria social, 

deveria ser, por sua vez, compreendido como um elemento civilizador e, por causa disso, uma das missões da 

escola seria a de ambientar a criança com a divisão social do trabalho. Os professores reunidos em Villa Real, 

debatendo também os problemas relativos ao método de ensino, acentuavam a necessidade de se superar os 

antigos hábitos, sempre criticados, porém ainda em vigência, como o hábito de se utilizar o modo individual de 

ensino. O modo individual - reconheciam os professores - era eficaz exclusivamente quando aplicado a uma 

turma muito pequenina, com cinco ou seis alunos no máximo. Havia que se incentivar então o modo 

simultâneo. Este, por sua vez, era reconhecidamente custoso, posto que exigia a uniformidade de compêndios, 

que até então inexistia nas salas de aula portuguesas. Não parecia entretanto haver qualquer dúvida quando à 

propriedade desse modo coletivo de se dirigir uma classe. Nesse sentido, poder-se-ia mesmo dizer que, entre 

tantas inovações preconizadas, a idéia da aula expositiva, ancorada pelo quadro-negro e pelo giz, era ainda o 

alicerce do que se compreendia por bom ensino. Sobre as Conferências Pedagógicas de Villa Real, 

indicaríamos o estudo de Justino Magalhães, intitulado “Há um século os professores de Villa Real proclamam 

uma educação em que o homem complete o cidadão e uma escola que liberte a família e inicie à divisão social 

do trabalho e ao Estado.” 
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Letras em um daqueles dois lugares, posto que, somados, eles contavam com quase duzentos 

meninos entre 7 e 12 anos. Existia na ocasião uma cadeira na Vila das Pias, que ficava, 

entretanto, a duas léguas de distância daquelas duas freguesias, caminho que era além do 

mais entrecortado por montes e ribeiras, com dificuldades naturais para a travessia e o 

trânsito, particularmente no decorrer do inverno. 

 

 

 
“Dizem os Povos do lugar dos Chãos, da freguesia das Areias e mais lugares vizinhos constantes 

das Certidões juntas, todos do termo, da vila das Pias, que sendo grande o número de habitantes 

daqueles distritos, e concorrendo todos muito para o Subsídio Literário, não têm os mesmos 

naqueles lugares e freguesias Professor algum de Primeiras Letras, que lhes ensine seus filhos a 

ler, escrever e contar, vendo na precisão de irem cotidianamente daí uma légua, que tanto dista o 

lugar, onde há Mestre; e por isso que a população é grande recorrem a V. A. R. para que haja de 

conceder-lhe uma cadeira no dito lugar dos Chãos que é o mais central, atendendo ao bem que 

resulta tanto aqueles Povos, como ao serviço de V. A. R.”
68

 

 

 

 

Naquele mesmo ano de 1827, um ofício do Juiz relata que a Câmara do Couto de 

Barrô, na comarca de Aveiro, tinha sua população estendida por mais de 260 fogos, com 900 

indivíduos do sexo masculino, sendo muitos deles menores de 12 anos, sem saber nem ler 

nem escrever, dado que inexistia naquela localidade a função e o cargo de um mestre de 

Primeiras Letras. 

 

 
“(...) de maneira que, não havendo quem instrua a mocidade tanto cívica quanto moral, resultam 

daí graves prejuízos ao Público; tais são, que conforme o Alvará de 13 de Abril de 1642, não 

devendo servir de juízes pessoas que não saibam ler e escrever; que conforme o Regimento de 9 

de Maio de 1642, devendo o Recebedor da Décima também saber ler e escrever, não há neste 

Couto pessoas que tenham estes predicados, e que possam ocupar estes Empregos, e outro, cujas 

obrigações sem isso se não podem bem cumprir e desempenhar. Os suplicantes são a maior parte 

Lavradores, cujos filhos empregam também nos trabalhos rurais; e por isso não pode ser outro o 

meio de conciliar o bem da agricultura com a Educação Pública, do que Servir-se Vossa 

Magestade Criar neste Couto uma cadeira aonde os meninos aprendam as Primeiras Letras e os 

princípios da Religião Cristã; a fim de que possam ser bons Cidadãos e a fim de que possam ser 

úteis à Pátria. Os suplicantes parece estarem nas Circunstâncias de Vossa Magestade lhes Fazer a 

Graça que suplicam porque anualmente pagam uma avultada quantia de dinheiro para o Subsídio 

Literário, que sem dúvida excede a cem mil réis, como se mostra pela Certidão junta (...)”
69

 

 

 

 

A justificativa do subsídio literário, em sua ‘avultada quantia’, demonstra a 

convicção dos suplicantes quanto ao direito que deveriam ter assegurado pelo poder público 

mediante pagamento de tributo. Nos últimos anos, recorda-se que a colheita fora maior e 

que, por essa razão, teria crescido também a parcela referente ao imposto. Remarcando a 

exclusividade de tal tributo para com a conservação e o aumento das escolas menores, na 

forma da lei de 10 de Abril de 1772, a população julgava absolutamente legítimo e natural o 

requerimento que fazia no sentido de que fosse providenciada pelos orgãos competentes a 

urgente criação de uma escola naquela localidade. 

Naqueles tempos, também o vigário de Ribeiradio na comarca de Viseu, José 

Batista de Niza, seguido de mais 18 signatários - dentre eles o vigário de Arcozello, o 
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 Coleção de Manuscritos da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (B.G.U.C.), Códice 1339, folha 55. 
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 Coleção de Manuscritos da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (B.G.U.C.), Códice 2531 - Papéis 
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boticário e outros moradores de Ribeiradio e Arcozello das Maias - escreviam ofício à 

infanta regente do governo de D. Pedro IV. Pedia-se à princesa que ela intercedesse no 

sentido de que viesse a ser criada naquela freguesia de Ribeiradio uma cadeira de Primeiras 

Letras que pudesse atender à formação da mocidade dos povos daquela região. Segundo os 

signatários, a despeito da elevada proporção da população em idade escolar, a cadeira de 

Primeiras Letras mais próxima distava quase três léguas daquele povoado. Isso justificava o 

fato de as famílias deixarem de mandar seus filhos à escola. Por escassez de meios, as 

crianças seriam, nessa medida, relegadas ao silêncio e às trevas da ignorância, nas quais 

rotineiramente deviam ser sepultados verdadeiros talentos que eventualmente, se as 

condições houvessem sido outras, poderiam - quem sabe - se haver sobressaído na 

propagação e no adiantamento das ciências e das letras. Declarando-se cônscios de que a 

Carta Constitucional promulgada por D. Pedro em 1826 garantia a instrução primária e 

gratuita a todos os cidadãos, os súditos solicitavam o que julgavam ser dever coletivo e 

direito individual. 

 

 
 

“À profunda sabedoria de Vossa Alteza não escapa que sem Letras não pode haver civilização, e 

sem esta não podem os homens conhecer seus direitos e obrigações. O Senhor Rei Dom Pedro 

Quarto, este mui alto e Magnânimo Soberano, possuído de amor para com os seus súditos 

Portugueses, e resolvendo de sua alta inteligência, que sem Literatura morrem as Artes, não 

floresce o Comércio, nem prospera a agricultura, únicas e perenes fontes da prosperidade 

Nacional, na imortal Carta Constitucional, que por sua Bondade foi servido outorgar-nos (...) nos 

garantiu isto mesmo, que agora com o submisso respeito de Vossa Alteza, Fiel Executora da 

benéfica vontade de tão Augusto Monarca, imploram e esperam alcançar os adiante assinados 

(...)”
70

 

 

 

 

Também 31 moradores da freguesia de São Cristóvão de Mafamude, no concelho 

de Gaia, fazem o mesmo: solicitam escola, com a argumentação de que a freguesia era 

extremamente populosa e a criação de uma cadeira régia de Primeiras Letras poderia por tal 

razão contribuir para a futura diminuição dos elevados índices de indigência e de pobreza 

daquela povoação e da de outras freguesias que dali ficavam próximas. Nesse caso 

específico, eles inclusive indagavam o nome do eventual professor, um tal José de Freitas 

Lima Júnior que, no parecer dos signatários, reuniria as condições postas como necessárias 

para lecionar naquele povoado.
71

 

A 8 de fevereiro de 1828, moradores da vila e do concelho de Melres, na 

comarca do Porto, solicitavam a criação de uma escola de Primeiras Letras, posto que não 

havia nas imediações “até muito mais de uma légua mestre algum (...), o que tem resultado à 

população grave prejuízo”
72

. Havia ainda outros casos, como o de Nicolau António Ferreira 

Guimarães, do lugar de Miradouro na freguesia de São Miguel de Creixomil, cujo 

requerimento pela abertura de escola dirigido à infanta D. Maria em 21 de janeiro de 1828, 

continha a sugestão de que fosse ele próprio nomeado professor. O requerente, natural da 
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vila de Guimarães, obteve baixa do serviço militar por moléstias, prestando concurso para 

tabelião, depois para ajudante de escrivão da provedoria de sua comarca, tendo exercido, 

portanto, ambas as funções para as quais fora aprovado. Solicitando a regência da cadeira, o 

proponente ressaltava o bom desempenho que sempre demonstrara nos ofícios que exercera, 

destacando, para além de seu próprio interesse, a conveniência quanto à criação de uma 

cadeira de Primeiras Letras para a instrução dos meninos de São Miguel do Creixomil e de 

mais 6 freguesias que dela seriam próximas e que não contavam - nenhuma delas - com 

escolas primárias. 

 

 

 
“(...) para o aproveitamento de Meninos pobres assim como dos Lavradores Caseiros e 

Proprietários que, com esta falta, sofrem bastante prejuízo: é a razão por que o suplicante recorre 

a Vossa Alteza lhes faça a Graça de Criar de novo uma cadeira de Primeiras Letras no Lugar de 

Miradouro da dita Freguesia de São Miguel de Creixomil, por ficarem as outras freguesias e 

muitas mais em circunferência, e próximas para o suplicante os ensinar com o Ordenado 

estabelecido a cada um dos Mestres Régios, ou com o que Vossa Alteza for servida em atenção 

aos seus serviços.”
73

 

 

 

 

De qualquer maneira, era comum que o requerente demarcasse os contornos da 

geografia, centrando-se pela sua respectiva freguesia. É o que faz António Cardeira Sanches, 

do lugar de Mareco na provedoria de Viseu quando, a 4 de fevereiro de 1828, solicita às 

autoridades a criação de uma cadeira específica de Primeiras Letras naquela povoação, cujas 

proximidades também careciam de bons e qualificados mestres. Na verdade, o lugar de 

Mareco é apresentado como o mais central, o que conduziria à inferência de que a obtenção 

de uma cadeira efetivamente suprimiria a dificuldade de muitas das crianças dos vilarejos ao 

redor, as quais, tendo algum interesse em frequentar a instrução primária, não eram capazes 

de enfrentar caudalosos rios e ribeiras sem pontes, “medonhas colinas e matas agrestes”
74

, 
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resistir ao grande incômodo de vir e voltar a suas casas no mesmo dia.” (Caetano X. P. BRANDÃO, Coleção 

de Manuscritos da B.G.U.C., códice 2533, caderno de documentos nº 61) Nesse caso, à Junta da Diretoria Geral 

dos Estudos,é remetida essa documentação, acrescida do abaixo-assinado com vinte assinaturas, sendo que 

destas 9 eram acompanhadas do termo ‘proprietário’. Apesar de seguir-se a elas o reconhecimento das ‘letras e 

sinais’, pareceu-nos que alguns dos nomes haviam de fato sido traçados por uma única pessoa, nomeadamente 

os 5 antepenúltimos. Solicitando das autoridades competentes a criação da sobredita cadeira de primeiras letras 

no povoado de Mundão, os assinantes justificam a solicitação do seguinte modo: “ A Educação da Mocidade 

foi sempre um dos principais objetos do Paternal Cuidado dos (...) Reis e Senhores deste Reino de cujos tão 

esclarecidos Troncos procede Vossa Alteza: ampliada mais, mais, mais pelo Santo Rei o Senhor D. João Sexto, 

de saudosa memória ! Este grande Monarca, como tão amante da religião e das Letras, fez criar muitas 

escolas para Instrução da mesma Mocidade e ia continuando a criá-las nos sítios donde tão úteis e necessárias 
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cuja travessia era necessária, sendo entretanto quase intransitável, para facultar o caminho da 

escola. 

Essas razões de ordem topográfica pareciam ser as mais fortes para sensibilizar 

as autoridades competentes no sentido de que viessem efetivamente a priorizar a criação de 

cadeiras de Primeiras Letras. Quando ocorriam, em geral vinham na esteira de tais 

argumentos. Poder-se-ia, porém, dizer que havia muitas vezes outros dispositivos que 

motivavam o pedido de escola, no sentido de que os requerimentos e abaixo-assinados, 

extremamente comuns à época, costumavam - como pudemos constatar - reafirmar o direito 

legal que as populações teriam sobre a instrução de seus filhos, como se, de fato, essa 

instrução fosse desejada porque percebida como fonte de alguma possibilidade de 

emancipação. Eles acreditavam nisso... 

 

 

 

 
A ESCOLA COMO SIGNO DE PODER LOCAL: RIVALIDADE COMUNITÁRIA 

 

 

 

Em 5-4-1819, o provedor da Comarca da Guarda - que abrangia a povoação de 

Pinhanços -, António Delgado da Silva solicitava dos poderes públicos a criação de uma 

cadeira de Primeiras Letras naquele vilarejo. Para tanto, o provedor afirmava haver recorrido 

ao depoimento de testemunhas variadas, e todas elas confirmavam o fato de não existir 

qualquer possibilidade de escolarização para as crianças, a não ser  em lugares próximos, 

como a Vila de Santa Marinha, que distava dali meia légua e Seia que se localizava à 

distância de uma légua, “ficando por meio o ribeirão, que de inverno impede a passagem aos 

meninos”
75

. Diante dessa constatação de geográfico obstáculo à instrução, sugere-se a 

criação de uma cadeira de Primeiras Letras no povoado de Pinhanços. Na verdade, enquanto 

provedor da comarca da Guarda, António Delgado da Silva havia sido, por designação da 

Coroa, responsabilizado pela averiguação da situação das crianças daquela região, sendo que, 

por tal atribuição, dele dependia a criação ou não da referida cadeira.
76

 Com tal objetivo, em 

nome do referido provedor, o ouvidor António Hortencio Mendes Cardozo informava que, 

depois de haver obtido o certificado de idoneidade das pessoas a serem ouvidas no caso, 

confirmou com elas a localização exata de Pinhanços e verificou que aquele lugar era mesmo 

                                                                                                                                                       
são, como é no lugar de Mundão da Provedoria e Comarca de Viseu que ainda não obteve esta Graça; este 

dito Lugar e suas Redondezas contêm em si um grande número de Meninos que, por falta de ensino de 

Primeira Letras e mais doutrinas, vivem em crassa ignorância; por que, ainda que queiram aproveitar-se das 

Lições de alguns Professores daquela Provedoria, o não podem fazer por lhe ficarem as Escolas em grande 

distância de maneira que não podem de modo algum aproveitar-se das suas Lições, já pela longitude, e já 

pelos caminhos intransitáveis: à vista pois do que os habitantes daquele dito Lugar, com a maior profundeza 

de Respeito por a Vossa Alteza lhes faça a Graça de mandar se crie nele uma cadeira de Primeiras Letras de 

que tanto carecem.” ( Coleção de Manuscritos da B.G.U.C., códice 2533, caderno de documentos nº61 ) Do 

processo constava ainda a inquirição de três testemunhas que asseguravam  a veracidade das informações 

prestadas. 
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próximo de inúmeras outras terras onde existiria população em idade escolar que não possuía 

nenhum estabelecimento de ensino para poder frequentar. Havia - com mais exatidão - seis 

povos que distavam cada um cerca de meia légua de Pinhanços: Lagarinhos, Gache, 

Passarela, Novellâens, Lages e Santa-Comba. Os caminhos que os conduziam a Pinhanços 

eram, por seu turno, facilmente transitáveis, mesmo no inverno mais rigoroso, pelo fato de 

não serem cortados por montes, despenhadeiros, rios ou ribeiras. Ocorre que, somando as 

crianças de todas essas localidades, haveria cerca de 150 meninos que, para aprenderem a ler 

e a escrever, teriam de se deslocar para Santa-Marinha, Vila Nova do Casal ou Vila de Seia, 

que ficavam - cada uma das referidas vilas - a meia ou a uma légua de Pinhanços, caminho 

que entretanto era cortado por grandes ribeiros (o rio de Seia, a ribeira de Arrifana), o que 

muitas vezes impedia a passagem em épocas de chuvas abundantes. Era por isso - conclui a 

investigação - que poucas pessoas de Pinhanços e arredores sabiam ler e escrever. Ora, tendo 

em vista que todas aquelas populações eram ligadas à cultura do vinho, evidentemente o 

subsídio literário seria ali recolhido. A escola seria, pois, no parecer daquelas gentes, um 

direito que lhes estaria sendo sonegado. 

 

 

 
“Todos estes Povos lavram mais vinho, que proporcionalmente os mais do Termo desta Vila de 

Seia: no qual há apenas uma cadeira de Primeiras Letras estabelecida na mesma Vila. Escuso 

lembrar que todas as Nações Polidas se afanam em fazer o estudo das Primeiras Letras conhecido 

de todos os Cidadãos: Vossa Magestade redobra estes desvelos; e pelos princípios canonizados 

nas leis abertamente declara que a felicidade das Monarquias e conservação da Religião e Justiça 

depende da Cultura das Ciências: e que a base desta é o berço, em que se nutrem as Ciências e as 

Artes, se firmam no estabelecimento e bom governo das Cadeiras de Primeiras Letras. Assim, 

parece que a inexistência da pretendida Cadeira produz incomparavelmente maiores males que a 

sua existência: o que demonstraria se não me isentasse disto a Sabedoria de Vossa Magestade.”
77

 

 

 

 

Luís Albuquerque, que em seu trabalho publicado em 1960 estudara já este caso, 

revelava que fora em 1818, a partir de um “requerimento de homens qualificados da 

povoação de Pinhanços para que fosse instituída uma cadeira de Primeiras Letras naquela 

localidade”
78

, que o referido processo tivera lugar. Ocorre que, no ano de 1829 há um outro 

processo contíguo àquele outrora exposto por Albuquerque, e que constava de queixa dos 

habitantes da Vila de Santa Maria - também pertencente, como vimos, à comarca da Guarda 

- quanto à remoção sem substituição de um professor - Manuel Dias Profírio - daquele 

lugarejo para o local de Pinhanços. O Presidente da Câmara de Santa Marinha, o juiz, o mais 

velho e o mais novo dentre os vereadores, o procurador, o bacharel, e outras lideranças locais 

reivindicavam o regresso da cadeira de Primeiras Letras que havia pertencido àquela 

localidade e vinham expressar em abaixo-assinado seu descontentamento para com tal 

situação. 

Na verdade, constava que se pretendia mesmo suprimir a cadeira daquela vila, e 

que subsistiria a cadeira de Pinhanços, considerada pelos signatários uma aldeia fraca e 

menor. Percebe-se nitidamente, em virtude da própria construção do texto, que se tratava de 

uma sinuosa disputa local. Entendia-se que a ausência de escola enfraqueceria a região, 
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fortalecendo a outra, que então passaria a ocupar um lugar de destaque nas redondezas. A 

marca da escola é aqui nítido objeto de disputa, como se ela proporcionasse um certo status, 

ambicionado particularmente pelos homens de posse da região. Sobre o tema, aliás, os 

signatários destacavam que a Vila de Santa Marinha se projetava como a “primeira de maior 

esplendor na Comarca”
79

, composta que era, além de tudo, por homens nobres, que, por essa 

condição, não deveriam ser obrigados a enviar seus filhos para uma aldeia distante, quando 

estes poderiam ser educados na própria vila se fosse mantida a cadeira régia. Segundo consta 

ainda do documento, a Vila de Santa Marinha era extremamente concorrida, posto que os 

próprios magistrados da Comarca iam nela residir durante meses e meses, o que jamais 

ocorrera - diziam eles - na aldeia de Pinhanços. 

 

 
 

“Na mesma vila sempre houve Mestre das Primeiras Letras, isto sem memória em contrário, ele 

ensinou muitos Meninos, que passaram a ser clérigos, religiosos, doutores, ministros de letras e 

homens de caráter, e não seriam tantos como o são, e muitos existem, se não fossem educados 

nas Primeiras Letras na dita Vila, por lhes ficar penoso irem fora dela. Logo, para que não se 

corte este séquito de Homens Grandes, a dita Cadeira deve subsistir na dita Vila; útil ainda aos 

povos vizinhos, e ela tem aí subsistido depois que Vossa Magestade se dignou criar cadeiras tais, 

não havendo motivo para que deixe de continuar.”
80

 

 

 

A Vila de Santa Marinha e seu termo era composta por mais de quinhentos 

vizinhos, ao passo que - como comentavam os signatários - a aldeia de Pinhanços possuía 

apenas cento e trinta. Em termos de vizinhança, aparentemente, a Vila aglutinaria um 

contigente bastante maior de meninos de outros lugares que iriam para lá estudar. No ano 

anterior, quando lecionava em Santa Marinha, o professor contara com 45 discípulos; desde 

que fora efetuada a sua transferência para Pinhanços, esse número caiu para menos de 20. 

Diante do exposto, o abaixo-assinado - que, como já comentamos, era subscrito por 

personalidades da região - pretende servir como um alerta às autoridades. 

 

 
“Vossa Magestade ponha nisto os olhos, um tão pequeno número de moradores preferir em um 

ponto tão importante a um tão grande número de outros; e tome mais Vossa Magestade em 

consideração o atestado junto, da letra do sobredito professor, ainda que por ele não vai assinado, 

mas vai reconhecida a letra do qual consta que no ano passado tinha na sua Aula na dita Vila de 

Santa Marinha quarenta e cinco discípulos e agora na Aula em Pinhanços nem vinte tem, o que se 

tem averiguado; mas, que há-de ser, aqueles poucos habitantes não são amantes das Letras (...) O 

lugar de Pinhanços, no tempo de inverno não dá pronta passagem, não só por dias, mas por 

semanas e meses para se ir ao mesmo lugar, pois as muitas águas dos ribeiros a ele próximos, 

impossibilitam a passagem, que é penosa ainda a homens fortes e valentes, pois as águas ainda 

chegam a cobrir algumas fracas pontes que há e passam ao lugar os prédios vizinhos; estes 

inundando-se; por conseqüência é impossível que aí possam transitar os Meninos a irem à dita 

Aldeia, à aula de Primeiras Letras; logo, deve subsistir a cadeira na dita vila; e, de outra sorte, é 

ruína nos presentes e futuros, ficam privados de saberem ler, escrever e contar, que por uma parte 

alguns Pais de famílias não têm com que paguem a um Mestre, quando são nos seus coletados 

para o Subsídio Literário; e, por outra parte, os que têm com que pague a um Mestre, este o não 

há em pronto, e muito mais em razão d’ele dever ser aprovado por Vossa Magestade.”
81
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Há nitidamente contraposição entre a condição dos habitantes da vila e a situação 

supostamente precária dos habitantes de aldeia. Os habitantes da vila insistem em frisar a 

diferenciação no próprio cunho civilizatório. De qualquer modo, a crença na escolarização 

parece por si evidente. A escola não cria, mas consolida e reitera o percurso civilizatório. Os 

notáveis da localidade, os homens de ciência, os líderes políticos e religiosos, os 

legisladores, todos esses precisavam da instrução; e um maior número de homens instruídos 

era prova visível do adiantamento e dos progressos da localidade.  

Os signatários de fato reconhecem que, quando as aulas de Primeiras Letras eram 

ministradas pelo antigo professor - José Correia de Castro -, era pequeno o afluxo dos 

estudantes. Mas isso era porque o mestre, velho, doente e cansado de ensinar, não mostrava 

mais a mesma disposição para o exercício da profissão. Desde que, entretanto, a cadeira fora 

provida pelo sobredito professor Profírio, as aulas teriam passado a ser concorridas inclusive 

por meninos de aldeias vizinhas. A aldeia de Pinhanços distava, como já se pôde observar, 

meia légua de Santa Marinha. Na verdade, o processo nada tinha a ver com quaisquer 

interesses do próprio docente que, como diz o abaixo-assinado, havia requerido a sua 

transferência, que era, entretanto rejeitada e repudiada pelos pais de seus alunos. Os pais de 

família habitantes daquela vila vinham pois no referido documento dizer que não se deveria 

em hipótese alguma atender tal desejo do professor, em prejuízo dos interesses prioritários 

do conjunto daquela população local. 

 

 

 
“A cadeira da dita aldeia foi criada há muito pouco tempo e, como já se expôs, a da dita Vila foi 

desde a criação das Cadeiras Régias; estando os moradores da dita Vila e seu termo e povos 

vizinhos de alguma forma com direitos adquiridos, para que Vossa Magestade lhes faça a mercê 

da dita cadeira, em que deverá continuar o dito Professor, que nela foi provido, e ele é que deu 

causa a esta vacância no removimento que requereu para o daquele lugar que vagou, por ficar 

compreendido no crime de rebelião o Professor da mesma; e se conveio ao dito Professor Profírio 

ser provido na cadeira da dita Vila, privando a qualquer dos outros opositores que houve que não 

fosse provido, a vontade e querer do dito Professor Profírio parece não dever ser motivo para que 

se abandone a cadeira da mesma Vila, antes sendo do agrado de Vossa Magestade, ele deve 

regressar à mesma cadeira, até os meninos seus discípulos já lhe conheciam o seu método de 

ensinar e mostravam muito adiantamento.”
82

 

 

 

 

Os requerentes, ao dizer isso, ou não procuraram o professor buscando 

estabelecer acordo com ele, ou não tiveram sucesso ao fazê-lo; não se sabe. O que se pode 

inferir, em qualquer dos casos é que substantivamente poderíamos indagar: em que medida 

as ações escolares eram consoantes aos interesses das famílias (e, nesse caso, quais famílias); 

e em que medida elas representavam os interesses dos professores; em que medida havia 

correspondência entre esses dois universos de interesse. A hipótese que aqui levantamos faz 

por entrever um certo nível de tensão e de conflito entre a ação docente e as lógicas de 

regulação familiar, como se essa escola criada pelo mundo moderno se situasse a si própria, 

parcialmente pela complementaridade, parcialmente pela adesão, parcialmente pela 

contraposição ao equilíbrio institucional da família nuclear típica. Procuraremos, ao longo do 

texto que aqui vamos tecendo, explicitar, justificar e corroborar esta tese. Regressando, após 

essa breve digressão, à história que vínhamos contando, ouçamos os argumentos políticos 

que balizam e supostamente reforçam a solicitação: 
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“Finalmente todos os moradores da dita Vila e seu termo dão a vida por Vossa Magestade e a 

esse fim e ao de sustentarem a Santa Religião têm padecido muitos incômodos e a sua Realeza se 

prova de que sendo aquela Vila e seu termo dos quinhentos e tantos chefes de famílias acima 

referidos, e debaixo destes compreendida uma grande população, apenas um ínfimo da plebe foi 

compreendido nas devassas da rebelião; e naquele lugar de Pinhanços foram quatro, entre eles o 

Professor Régio, que aí havia: assim consta pelos sequestros a que se procedem, e muitos mais 

deveriam ser, pois aquele povo é um dos apontados em opiniões políticas, sendo muito suspeitoso 

em pontos tais, ainda que também há pessoas que têm sido leais a Vossa Magestade, mas isto não 

é descobrir de feitos alheios, só fazer ver que os meninos da Vila de Santa Marinha e seu termo, 

não podem nem devem ser educados nas Primeiras Letras em uma população tão contaminosa, 

deixando de o ser na sua própria terra, aonde só há pureza e candura em favor da Santa Religião e 

de Vossa Magestade. Concluem os representantes que esperam ser atendidos na conservação da 

cadeira na dita Vila, ou regressando a ela o dito Professor, ou sendo posta a concurso; e na 

colisão de uma delas ser abolida, o seja a daquele lugar, e Vossa Magestade deferirá com a justiça 

que costuma.”
83

 

 

 

 

Como fica explícito, recorre-se à participação desigual que as duas comunidades 

teriam tido nos conflitos que naqueles anos vinte oporiam liberais e absolutistas. Por outro 

lado, ainda que acenando para a possibilidade de abertura de concurso para a cadeira que 

ficara vaga, os proponentes sugerem, inclusive com uma certa veemência, o regresso do 

professor que partira por livre vontade para a aldeia de Pinhanços. Tal ênfase justifica-se 

exclusivamente pela eficácia daquele mestre no ensino da leitura e da escrita. É, portanto, em 

nome exclusivamente de sua competência técnica que a presença do antigo professor é 

defendida. A população, nessa disputa local, a exige um direito que a sua contribuição nos 

tributos facultava. Esse direito que se solicitava era o direito de que as crianças pudessem ir à 

escola para aprender.  

 

 

 

 
ESCOLA E FAMÍLIA COMO REDUTOS... QUASE IRRECONCILIÁVEIS 

 

 

 

Compreender a lógica da escolarização supõe identificar algumas intersecções - 

entre escola e família, entre comunidade local e poderes públicos, entre a criança e o adulto, 

entre as classes sociais e as classes escolares. O estudo da escolarização enquanto variável 

histórica e social tem sim algumas regularidades passíveis de serem apreendidas. Por outro 

lado, há variantes, especificidades, diferenças, deslocamentos... Na identidade, percebe-se o 

lugar do outro. Desse modo, ao percorrer esse imaginário que dialoga com a acepção de 

escola pública em Portugal no período compreendido entre 1820 e 1910, verificaremos 

inúmeros paradoxos; coisas que se punham de um modo e subitamente apareciam de outro. 

Temos por exemplo motivos para acreditar que a população portuguesa, no período em 

pauta, valorizava e desprezava a escola; queriam-na e rejeitavam-na. Depende da clave por 

onde olhemos... De qualquer maneira, como talvez em história as grandes generalizações 

sejam, ao fim e ao cabo, somente mesmo uma força de expressão, um recurso para 

possibilitar o relato coerente, até certo ponto, conformamo-nos com a ambiguidade. Havia 

indiferença pela escola; mas havia, na outra margem, quem lutasse por ela.  
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A averiguação feita a 20-7-1822 pelo Comissário dos Estudos de Lisboa - 

António da Costa – decorria de uma situação, tida por anômala, do professor António dos 

Santos Albano Gonçalves Lima. Por que esse indivíduo tinha apenas 14 discípulos? Era ou 

não verdade aquilo que dizia a vizinhança: que ele não queria ter mais alunos? Comentava-

se, de fato, que desde que se havia proibido que os mestres aceitassem dinheiro de seus 

alunos, a escola, que anteriormente andara cheia, teria perdido consideravelmente os alunos 

que tinha. Na verdade, foi entre os anos 1816-17 que o rei promulgara uma provisão que 

impedia os mestres de receberem dinheiro por lições em escolas públicas, prevendo inclusive 

pena de suspensão para punir quem desrespeitasse essa prescrição. O professor em questão, 

segundo o parecer do Comissário dos Estudos, 

 

 

 
“(...) ficou sumamente descontente, e assentou em que o verdadeiro era fazer com que o exercício 

da Escola lhe custasse pouco, fazendo com que o número de Discípulos se reduzisse a pouca 

coisa. E assim, ou negando-se por quaisquer pretextos que lhe ocorressem, quando seus pais lh’os 

apresentavam, ou aconselhando-lhes como melhor outra coisa, ou deixando-os muitos dias sem 

Lição, ou tratando-os com nímia aspereza, ou usando de todos estes expedientes segundo as 

circunstâncias, o certo é que eu, percebendo no homem cada vez maior descontentamento, vi ao 

mesmo tempo que o número dos Discípulos se reduzia cada vez a menos. Assim chegou a não ter 

o ano passado mais do que esses 14 que apontam no Mapa do ano letivo próximo passado, 

segundo diz a referida Régia Provisão. E deve notar-se que os dito 14 Discípulos foram os que 

por todo o decurso do dito ano passado entraram e por algum tempo frequentaram aquela Escola; 

porque, sucedendo de ordinário, mui principalmente nas escolas de Primeiras Letras, em todo o 

decurso do ano despedirem-se delas muitos dos Discípulos que as frequentam, passando-se delas 

para outras, ou seguindo outros destinos; aqueles que atualmente a frequentavam ao mesmo 

tempo nunca naquele ano chegarão a 14.”
84

 

 

 

 

Procurando tecer algumas considerações suplementares sobre a situação do 

professor e do ensino, o Comissário recorda que a casa de escola havia sido alterada pela 

altura do Natal. Ele resolve então fazer uma visita às novas instalações no dia 8 de janeiro. 

Chega lá pouco mais ou menos às 10 da manhã. A escola contava naquela altura com apenas 

dois alunos. O mestre disse-lhe que eram aqueles dois meninos os únicos que então tinha. Ao 

ser questionado sobre as razões de tão diminuta freqüência, ele atribui esse fato à mudança 

das instalações da escola. Mas o Comissário não se convence, cônscio que estava de outros 

casos onde a mudança de endereço não teria trazido tanto prejuízo à freqüência escolar. Em 

geral, ao mudar o estabelecimento para outro sítio, os professores costumavam de imediato 

perder um ou dois alunos, mas logo adquiriam outros, provenientes das novas redondezas. 

Insatisfeito, portanto, com o estado em que encontrara a escola, o Comissário dos Estudos 

regressa lá em 27 e 28 de março. Chegando ali por volta das 9h30 havia 7 discípulos, que lhe 

pareceram todos ‘mui meninos’. O mestre esclarece que faltavam às aulas naquela ocasião 

apenas 2, sendo que ambos eram também - como reconhecia o docente - principiantes. O 

Comissário é assim levado a crer que os meninos não eram efetivamente capazes de aturar a 

permanência na escola, desaconselhados que, ainda por cima, seriam tanto por seus pais 

quanto pelo próprio professor.  

 

 

 
“Que este homem nenhum cuidado tem da Escola, e só trata de desfrutar o Ordenado, tudo quanto 

tenho observado nele desde o fim de 1816, em que comecei a servir, m’o confirma. No princípio, 

até ele tratava de desfrutar os pais dos discípulos, pagando-se deles. Se algum não pagava, não o 
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tinha com os outros, mas em uma casinha pequena próxima à da Escola, e pouco clara, à qual na 

Escola se chamava segredo. Um homem, que lhe era mui vizinho, e ali mandava um afilhado, e 

que no princípio (por ser a Escola Pública) não estipulou preço com o Mestre, referiu-me que, 

vendo um dia sair da escola uns poucos de rapazes, lhes perguntava como ia lá o que era seu 

afilhado. Reponderam dizendo: esse está no segredo. Informado do que isso queria dizer, e 

conhecendo que era preciso pagar, procurou falar com o Mestre, perguntou-lhe quanto se dava, e 

ficou pagando 600 réis por mês, enquanto de lá o não tirou. Mas pelo fim de 1817, intimada a 

Provisão de 16 de agosto do 2º ano, por tudo quanto observei e pude alcançar, pareceu-me ter ele 

assentado consigo que aquilo que lhe rendia pouco lhe não devia dar muito trabalho. E assim 

entrei a ver que o número de Disípulos diminuía visivelmente.”
85

 

 

 

 

A mulher do professor era, como anota o Comissário António de Castro, mestra 

de uma escola de meninas que funcionava na mesma freguesia. Atrevidamente, a senhora 

havia - por sua vez - repelido uma intimação que lhe havia sido feita pelas autoridades, pelo 

fatode ela também costumar cobrar proventos aos pais dos alunos pelos seus serviços em 

escola pública. Na ocasião, ela teria agido de maneira extremamente grosseira, tendo 

desafiado o próprio Comissário, alardeando que não aturaria mais aquilo. António de Castro 

estava entretanto convencido de que, apesar das ameaças em contrário, tanto ele como ela 

não deixariam por livre vontade o magistério público, dado que recebiam ele 140$000 réis e 

ela 100$000 réis. Além do exercício da docência, o professor António dos Santos Albano 

Gonçalves Lima era também empregado em uma Contadoria do Tesouro Público, onde 

deveria comparecer todos os dias também às 9h00 da manhã. Se estava na escola, faltava a 

esse outro serviço. Como poderia ele estar nos dois lugares ao mesmo tempo? Mesmo assim, 

o tempo corria e a situação anômala era, pela inércia, mantida e assegurada: 

 

 

 
“É porém certo que o não tenho visitado mui frequentemente, e bem pode ter tido a fortuna, que 

lhe faltaria se o tivesse podido visitar com maior freqüência. Além disto também me parece certo 

que o Tesouro Público não está a esse respeito em melhor estado que as Escolas; e bem pode um 

Oficial ter ali ponto às 9h00 e não aparecer, senão depois das 11h00. Enfim, por diversas vezes 

tenho procurado pessoas daquele sítio, que me informem exatamente sobre faltas de Residência e 

pagas exigidas ou aceitas: nada porém tenho conseguido em termos. Sei que este homem com os 

seus discursos, arrazoamentos, queixas, etc., é dos que comovem os colegas, para os apartar do 

seu dever. Vem-me aqui, a propósito, o que há poucos dias me constou, que ele com Luís 

Gonçalves Coutinho - boa cabeça e grande Professor! - foram os principais motores de que se 

fizesse um Requerimento às Cortes, pedindo que os Mestres de Primeiras Letras pudessem levar 

dinheiro dos ricos, e só fossem obrigados a ensinar grátis os pobres. Para isto o dito Coutinho os 

chamou, senão a todos, alguns, a sua casa, onde se achava o (...) Albano, e, lendo o requerimento, 

persuadiram aos Convocados que o assinassem. Disseram-me que o tinham assinado naquela 

ocasião uns 6 e que, para poderem entregar a peça a maior número de Deputados, parecendo-lhe 

melhor imprimi-la, exigiram que todos que a assinassem contribuíssem cada um com 480 réis 

para a despesa da Impressão. Algum, tendo assinado, depois negou-se a dar os 480 réis e por isso 

Coutinho disse a outro, encontrando-o em uma Rua, que tinham na sua Corporação companheiros 

que eram uns velhacos. O que ouvia, por se não perceber claramente excluído do número, picou-

se e houve altercação de palavras; mas não se passou a obras.”
86

 

 

 

 

A oposição escola-família curiosamente aparecia até nos registros variados de 

abaixo-assinado por populações locais e aldeãs que vinham solicitar dos poderes públicos o 

oferecimento de escolas primárias que permitissem às crianças o contato particularmente 
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importante com a habilidade da leitura, da escrita e do cálculo. Muitas vezes, até quando o 

professor pretendia a mudança da escola, a população não aceitava e procurava impedi-lo. 

Em nome da escolarização, não se via mal algum em brigar com o próprio mestre-escola. 

Aparentemente não se supunha, nem sequer se reivindicava, que a juventude pudesse 

aprofundar seus estudos, obtendo acesso ao ensino de liceus, por exemplo. Não se esperava 

que a maior parte das crianças fosse mais do que alfabetizada e moralizada pela ação escolar. 

Desejava-se exclusivamente que houvesse a possibilidade do conhecimento de habilidades 

rudimentares para a civilização do escrito, o que possibilitaria desenvoltura do jovem no 

mundo e nas atividades citadinas. Por outro lado, solicitava-se da escola que ela impregnasse 

o estudante de atitudes e roteiros de conduta social considerados como moral e 

religiosamente adequados. Nesse sentido, podemos ler a carta subscrita em 18 de Março de 

1857 por 61 pessoas da freguesia de Vallongo no concelho de Águeda. Os signatários 

haviam se surpreendido e manifestavam na ocasião sua perplexidade diante do então recente 

edital do Conselho Superior de Instrução Pública de Coimbra, que mandava pôr a concurso a 

cadeira de instrução primária de primeiro grau estabelecida no lugar de Arrancada daquela 

mesma freguesia. Na verdade, os signatários recordavam que aquela cadeira, desde que havia 

sido há oito anos deixada pelo Professor Padre José Pinheiro dos Santos, tinha tido alguns 

cinco professores - uns após outros, transferidos sempre -, de modo que os alunos não 

conseguiam ter qualquer aproveitamento significativo em função mesmo da diferença dos 

métodos de ensino entre os vários e sucessivos professores. A cadeira estava então 

preenchida e finalmente ocupada pelo mestre Joaquim Daniel de Oliveira Araújo, que era 

considerado ‘muito digno’, sendo sua conduta pedagógica apreciada por aqueles 

conterrâneos. Esse professor efetivamente parecia satisfazer as expectativas dos pais que 

viam, pela primeira vez em muito tempo, seus filhos se aperfeiçoando no rol de saberes que 

constituíam o conhecimento especificamente escolar. Diziam sobre a tarefa docente do 

referido professor: 

 

 

 
“(...) que a tem regido muito a contento dos pais de famílias, e com o aproveitamento dos alunos 

que leciona; e informada de que a vacância na cadeira provém de ter sido nomeado por Vossa 

Magestade aquele professor para outra cadeira a requerimento dele, se não é que por manejos 

ocultos de António Augusto de Paula Quaresma, professor em Angeja, que pretende a cadeira de 

Arrancada, terra da sua naturalidade: [ os signatários ] vêm respeitosamente representar a Vossa 

Magestade, que a mudança daquele Joaquim Daniel de Oliveira Araújo, é geralmente sentida 

naquela freguesia pelos pais de famílias, que deploram a falta de tão íntegro Professor; mais ainda 

e muito mais sentirão que seja provido na dita cadeira de Arrancada aquele António Augusto de 

Paula Quaresma, por que, em tal caso, muitas famílias, e em especial os abaixo-assinados, ficam 

sem Mestres para seus filhos, que não podem confiar àquele indivíduo, que é ali muito conhecido 

por suas torpezas e costumes lascivos, para haver de se lhe confiar a educação da mocidade, 

escrevendo contra algumas famílias pensamentos injuriosos e desmoralizadores (...) obra-prima 

tipo da mais asquerosa maledicência.”
87

 

 

 

 

A partir do que acabavam de expor, os abaixo-assinados - estudantes, 

proprietários, negociantes, escrivãos, juízes, regedores, professores e outros habitantes 

optaram por não declarar seu vínculo profissional; seriam talvez empregados em um ofício 

qualquer e não propriamente profissionais liberais como os anteriores?  Solicitavam o 

cancelamento da mudança do atual professor - mudança essa que, aliás, estava ainda em vias 

de se realizar - com a pretensão de impedir que a cadeira de Arrancada viesse a ser ocupada 

por aquele outro indivíduo que, por sua vez, enquanto ocupara há tempos atrás a função de 
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professor interino naquela mesma localidade, pôde ficar já conhecido pelos habitantes como 

alguém pouco recomendável em termos de costumes e de responsabilidade pelo ofício que 

então exercia. Na verdade, cometia muitas faltas, como aliás parecia continuar a cometer, 

posto que, ocupando o lugar de professor em uma freguesia próxima, diziam os requerentes 

que passava semanas inteiras sem sair de sua terra, faltando às aulas que deveria estar 

ministrando. O pedido revela indubitavelmente o desejo da instrução, mas uma instrução 

controlada e fiscalizada pela comunidade familiar que não pretende delegar, mas apenas 

provisoriamente emprestar uma parcela de sua responsabilidade educativa à instituição 

educativa. Os registros revelam inúmeras vezes a perspectiva de pais e de familiares como 

considerando a si e a seus filhos mais importantes do que os próprios professores, sobre os 

quais propunham tantas vezes que fosse centrada a educação das crianças. Os mestres da 

infância não pareciam ser tomados, na grande maioria das vezes, pelo valor intrínseco que 

revelavam na tarefa educativa, mas antes pelo valor instrumental que possuíam na serventia 

das populações e das teias familiares. 

 

 

 

 
O PÚBLICO E O PARTICULAR NA DISPUTA PELA ESCOLA 

 

 

 

Não eram eram poucas as acusações contra professores que, em lecionando em 

estabelecimentos públicos, mesmo assim cobravam pelo trabalho, exigindo pagamento das 

famílias que lhe confiavam seus filhos. Alguns desses processos haviam sido impetrados por 

parte das comunidades locais contra esses docentes. Percebe-se que tal problema acompanha 

o século e muitas vezes o professor primário era assim encarado sob o prisma da suspeita. 

Bento d’Oliveira Pereira era professor público primário da cidade de Braga desde o ano de 

1852 e foi apenas em 1871 - 18 anos depois de seu ingresso no magistério - que requereu 

pela primeira vez uma licença que lhe foi concedida pelo Comissário dos Estudos, em 

atenção ao seu significativo tempo de serviço (19 anos) e ao modo dedicado com que ele 

sempre lidara com o exercício do magistério. Na verdade, o professor alegava que desejaria 

aproveitar a possibilidade de obtenção de licença para ter aulas de alemão no Liceu de Braga, 

bem como para habilitar-se e aprimorar seus conhecimentos em agricultura e em economia 

rural. O gosto pelo estudo era apontado como característica desse docente, cujas curiosidade 

intelectual e erudição haviam já se manifestado nos próprios exames de instrução primária 

que prestara em 20-12-1856 para conseguir lugar de opositor da primeira cadeira de Braga, 

sob a responsabilidade do então Comissário dos Estudos António Maria Pinheiro.  

O professor Pereira tinha começado sua carreira regendo a cadeira de Boticas no 

distrito de Vila Real, onde ainda recebia provimentos temporários. Nas férias de 1856 ele 

adoeceu e como conseqüência pediu exoneração, deixando a função de professor em Boticas. 

Naquele mesmo ano - como já pudemos observar - prestaria concurso para professor 

primário da cidade de Braga e destacara-se a tal ponto no resultado de seus exames que o 

Comissário dos Estudos, sobre o caso, chegou a ter comentado que, embora o outro 

concorrente não fosse destituído de habilidades, “poucos são os opositores a cadeiras desta 

disciplina que possam com ele [Bento d’Oliveira Pereira] competir.”
88

 Naquela ocasião, o 

próprio Bento d’Oliveira Pereira dirigia ofício ao presidente e aos vereadores da Câmara de 

Boticas, solicitando deles um atestado onde se registrasse alguns dados a propósito de sua 

conduta docente na cidade. 
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“(...) qual é a sua conduta moral, civil e política; qual o seu Método de ensino; aproveitamento de 

seus alunos, e se nisso tinha o maior zelo e brio, pelo que se tornasse digno de louvor, bem assim 

se afluíam à sua escola estudantes de diversos concelhos e mesmo fregueisas deste; como tudo o 

mais que V. Sas. tenham propriamente observado não só em seus Meninos; mas também aos pais 

de alunos que têm sido educados por este professor (...)” 

 

 

A resposta - datada de 8-11-1856 - absolutamente induzida, veio, como era de se 

esperar, nos conformes, de acordo evidentemente com a expectativa do proponente: 

 

 
“Atestamos para constar onde convier em como Bento de Oliveira Pereira é de boa conduta 

Moral, Civil e Política, bem como desde 1852 (...) mostrou-se sempre, pelo seu bom método de 

ensinar, grande aproveitamento aos seus discípulos, por cujo motivo afluíam a esta cadeira alunos 

de diversas partes tanto de fora do Concelho como das freguesias deste mesmo Concelho (...)” 

 

 

 

Aliás, a resposta vinha no próprio verso da folha verde que dera lugar à 

solicitação do professor.
89

 Quando terminava o ano letivo de 1863-64, o professor Bento 

d’Oliveira Pereira teria problemas: um jornal local - a 7-7-1864 - efetuava acusações contra 

sua prática docente, o que acabou por conduzir a um processo administrativo no qual deveria 

ser averiguada a legitimidade das seguintes acusações: 1) que o professor cometia muitas 

faltas e se fazia substituir, em tais ocasiões, por pessoa pouco habilitada; 2) que exigia 

pagamento de seus alunos pelas aulas ministradas, não se preocupando em promover o 

adiantamento dos que nada lhe pagavam; 3) que costumava praticar abusos, vexações e 

extorsões contra professores seus colegas por ocasião dos concursos às cadeiras de instrução 

primária em que servia de examinador. 

Inquirido para que repondesse àquelas três acusações, o professor Pereira, em 23-

10-1864, responde ao ofício que lhe fora encaminhado a 17-10-1864 pelo administrador do 

Concelho de Braga. Acerca do que qualifica como calúnias de que teria sido vítima, o 

professor declara que era público e notório que tais acusações eram falsas e promovidas por 

“dois ou três indivíduos, meus inimigos declarados.”
90

 Mas, pelo fato de ser julgado perante 

a Direção Geral de Instrução Pública, ele anexava à sua resposta documentos e atestados de 

boa conduta moral e civil provenientes do Administrador do Concelho e da Câmara 

Municipal, do Comissário dos Estudos e do Governador Civil do distrito, do inspetor das 

escolas, da Junta de Paróquia da cidade de Braga e de seus antigos alunos. Incluía ainda no 

processo um abaixo-assinado de professores e candidatos a professores de vários distritos, do 

Minho e de Trás-os-Montes, protestando contra aquelas anônimas acusações que o jornal se 
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dispusera a fazer. Todos, nesse caso unidos, desmentiam a falsa acusação feita no referido 

periódico e, segundo o professor, já devidamente respondida. O acusado, sentindo-se 

ultrajado, solicitava então que o caso fosse levado aos tribunais, de maneira que a calúnia de 

que fora vítima fosse efetivamente punida. Os integrantes do Conselho Superior de Instrução 

Pública - reunidos em 4-7-1865 - alegam o seguinte para absolver o acusado: 

 

 

 
“O Conselho Geral de Instrução Pública, tendo cuidadosamente examinado o depoimento das 

testemunhas no auto d’investigação a que se procedeu sobre os factos acima declarados; tendo 

visto a resposta do professor arguido e os numerosos documentos que apresenta em sua defesa; e 

bem assim as informações havidas sobre este assunto, tanto do Administrador do Conselho e da 

Câmara Municipal, como do Comissário dos Estudos e do Governador Civil do distrito, que são 

todas favoráveis àquele Professor; - é de parecer que não há o menor motivo para que tais queixas 

procedam.”
91

 

 

 

 

O caso foi assim encerrado, com o reconhecimento de que se tratara apenas de 

uma intriga motivada por excusos interesses e desavenças pessoais. Aliás, a solidariedade 

que por vezes por vezes parecia existir entre o professor de escola e as comunidades aldeãs 

era, em muitos casos, atrapalhada pela presença de mestres livres, que ministravam lições 

particulares. A presença de tais indivíduos era frequentemente encarada como sintoma de 

possível desequilíbrio, fundamentalmente em virtude de, conhecendo maneiras alternativas 

de proceder ao ensino, as famílias que dispunham de razoáveis condições financeiras 

pagassem para que os filhos fossem à escola. Na verdade, era habitual haver queixas, por 

parte de antigos professores régios, quanto aos métodos e aos procedimentos de ensino 

daqueles que lhes faziam explícita concorrência.  

 

A 23-9-1849 , de Lisboa - Escola Normal em São Vicente de Fora -, Manoel 

Bernardo da Fonseca Claro da Silva e Souza dirige um ofício ao rei, no qual declara haver 

enviado ao Conselho Superior de Instrução Pública as contas anuais e o mapa de movimento 

de sua escola. Na ocasião, declara haver já salientado anteriormente a necessidade de se 

controlarem os procedimentos educativos dos estabelecimentos particulares de instrução. 

 

 

 
“(...) não falo referindo-me aos Colégios organizados com regularidade, que estes são úteis e 

podem ser sujeitados às Leis do Conselho Superior, mas sim dos chafariqueiros ignorantes que 

(...) põem casa de educação e, para alcançarem freguesia, franquiam os divertimentos internos e a 

indisciplina, não promovem a instrução ( porque eles mesmo a ignoram ) e deixam fazer aos 

alunos quanto querem: os alunos, vendo-se forçados a tarefas laboriosas na Escola Régia, 

imediatamente passam a estas chafaricas, onde estudam somente o que e quanto querem. À curta 

distância deste estabelecimento Público, veio colocar-se um destes tais, expulso de Abrantes por 

não examinado, e incapaz de instruir, já por ignorante, já por inorthoepico; ao nome Bernardo, 

pronuncia Menado, a Maria, Mahia, H. H. H., que veio destruir a disciplina do Estabelecimento a 

meu cargo, não posso impor correções pelas faltas, nem inda meter os alunos em argumentos, 

porque o que ficou vencido ou sofreu férula por parte do arguente não volta, e logo é visto 

confiado ao chamado do educador; frustrando-se assim o meu desvelo e método com que me 

vangloriava de em 3 anos de freqüência aprontar os meus alunos em ler, escrever e contar.”
92
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Ao experimentar outros códigos de comportamento e diferentes padrões 

normativos para suas atitudes escolares, os alunos habituavam-se, de acordo com o redator, à 

indisciplina, à irregularidade no comportamento cotidiano e à desobediência às autoridades. 

Os alunos muitas vezes, ao regressarem para a escola pública, não mostravam sequer 

disposição para acatar seus princípios e as regras que normatizariam a dinâmica da sua rotina 

escolar. Isso tornava-se um problema de grandes proporções para todos os que , de um modo 

ou de outro, dedicavam-se ao ofício do magistério nas escolas oficiais: os alunos não eram 

capazes de extirpar os vícios contraídos. Ainda de acordo com esse depoimento, tal situação 

levava mesmo ao descontrole quanto ao tempo e à duração da aprendizagem. Os pais 

mudavam os filhos de escola; depois enviavam-nos de volta para o professor régio. Nessa 

oportunidade, as crianças já haviam sido mal habituadas e custavam muito mais a obedecer. 

Não obedecendo, evidentemente não aprendiam com a mesma prontidão. Havia, enfim, por 

causa disso, uma diminuição do aproveitamento dos discípulos na aquisição das habilidades 

da leitura, da escrita e do cálculo. Tendo em vista, portanto, a obtenção de um mínimo que 

fosse de uniformidade, o proponente sugeria uma reforma alfabética e silábica, pautada por 

noções que teriam sido por ele mesmo desenvolvidas em um opúsculo que publicara e que, 

na mesma ocasião, enviava como anexo. Verificamos já que a procura pela uniformização 

era um dos traços dessa modernidade educativa que Portugal pretendia efetivar. A 

uniformização, que passava pelos conteúdos e pelos compêndios, na configuração de uma 

homogênea grade curricular, parecia ter como finalidade última a eficácia dos padrões de 

ensino-aprendizado. Estávamos no tempo da invenção do método: nele eram postas - como 

se pôde observar pelo discurso de Castilho - todas as esperanças de redenção e de 

regeneração da escola portuguesa. Havia que se descobrir uma teia entretecida de 

significados, de rituais, de colorações simbólicas e pedagógicas que construíssem não apenas 

o rol de conhecimentos de que a escola se encarregaria de transmitir, mas fundamentalmente 

o conjunto de técnicas pedagógicas que permitiria efetivamente a incorporação de tais 

saberes e de tais valores por parte daqueles que eram por excelência o objeto e o alvo da ação 

escolar: os educandos. 

Nóvoa ressalta, para o caso português, a relevância dos processos de 

profissionalização do professorado como critério socio-histórico de análise, elucidativo da 

dinâmica que teria pontuado o percurso da escolarização. Para Nóvoa, compreender a 

história da rede escolar teria por suposto a apreensão desse ‘tempo dos professores’, ou da 

constituição de um corpo valorativo de normas específicas da profissão docente. Tal 

repertório, conjugado a um conjunto de saberes e de técnicas, demarcaria a nascença de um 

saber pedagógico, reservado apenas aos que se consagrassem no campo da instrução como 

especialistas. A história da pedagogia é então percebida pelo referido autor por um filtro 

muito específico: a história da profissão-professor
93

. Ocorre que - como também recorda o 
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trabalho de Nóvoa -  historicamente a codificação dos saberes, do saber-fazer, do conteúdos, 

das técnicas e das estratégias de ensino; enfim de tudo o que pode ser classificado como 

critério constitutivo da atitude docente, não foi pensado, de maneira geral, pelo próprio 

professor, sendo antes uma imposição heterônoma proveniente da Igreja, do Estado, das 

classes e setores dominantes. Não havendo, pois, formulado sua regra de ação, o professor se 

apropria desse referencial que a pedagogia lhe oferece e passa a agir em nome dele. A 

pedagogia torna-se, nessa medida, a invocação teórica de uma rede de práticas em princípio 

frequentes em sala de aula. Qualquer generalização tende, todavia, a elidir a particularidade 

dos fatos e dos eventos, posto que apreende apenas a regularidade da questão. Admitindo que 

todas as regras comportam exceções, constataremos que existiram professores que desejaram 

estabelecer eles mesmos as regras, acreditando estar com isso a inventar novos 

procedimentos, mais apropriados e adequados à sua prática docente. Teriam sido esses 

professores que pensaram seus próprios métodos e maneiras de ensinar melhores do que 

aquele que não se importavam com isso? Voltemos um pouco atrás... 

 

 

 
A COMPOSIÇÃO DOS SABERES ESCOLARES SOB O SIGNO DA MEMÓRIA 

 

 

O professor régio Jacob Lopes d’Almeida escreveu em Novembro de 1826 um 

regulamento para ser adotado em suas aulas de modo que seus discípulos viessem a utilizá-

lo, a respeitá-lo, a segui-lo, tendo em vista o pleno cumprimento das orientações e das regras 

escolares. Com a frequente leitura para os alunos das prescrições contidas no regulamento, o 

professor supunha que o trabalho escolar viria naturalmente a se organizar com maior 

eficácia e que os possíveis castigos por não cumprimento das normas poderiam vir, 

consequentemente, a diminuir, visto que os interessados teriam mais elementos para 

recordar, de modo sistemático, o rol de deveres que regia o dia-a-dia da escola. Tratava-se na 

verdade, de uma tentativa sistematizada por parte do docente no sentido de povoar o 

cotidiano escolar de um conjunto de ritos e de símbolos distribuídos ordenadamente pelo 

tempo e pelos horários, o que agiria no sentido de criar uma rotina capaz de dar o tom das 

atividades e da utilização orgânica do espaço e do tempo escolar. A busca pelo ensino 

simultâneo parecia também ser perseguida por esse professor. Poderíamos suspeitar da 

existência de uma intenção normativa nessa procura de conferir ao cotidiano uma 

regularidade sistêmica.
94

 

A escola deveria ser aberta no verão às 7 da manhã e à tarde às 3. No inverno, a 

abertura da escola ocorreria às 8 pela manhã e às 2 da tarde. Todo o estudante que não 

chegasse nesse horário estabelecido receberia 2 palmatoadas. 

                                                                                                                                                       
impostas do exterior, primeiro pela Igreja, depois pelo Estado, instituições mediadoras das relações internas e 

externas da profissão docente. E, no entanto, é incontestável que os professores integraram este discurso, 

transformando-o num objeto próprio. (...) Simultaneamente com este duplo trabalho de produção de um corpo 

de saberes e de um sistema normativo, os professores têm uma presença cada vez mais ativa (e intensa) no 

terreno educacional: o aperfeiçoamento dos instrumentos e das técnicas pedagógicas, a introdução de novos 

métodos de ensino e o alargamento dos currículos escolares dificultam o exercício do ensino como atividade 

secundária ou acessória. O trabalho docente diferencia-se como ‘conjunto de práticas’, tornando-se assunto 

de especialistas, que são chamados a consagrar-lhes mais tempo e energia” (António M.S.S. da Nóvoa, 

História da educação, p. 203). 
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“Os que vierem antes daquele tempo nunca se aproximarão da Escola sem que o Professor dê 

sinal de que são chegadas as horas para nela deverem entrar; e se fora estiverem fazendo gritarias, 

algazarras, ou outras ações indignas, que mostram o pouco respeito que têm ao Mestre - o qual 

devem supor que os está ouvindo e vigiando - e que também não receiam o castigo o terão de 3 

palmatoadas. Quando entrarem na Escola, ou saírem dela, o farão 2 a 2, e nunca de montão nem 

encontrando-se uns aos outros; ao primeiro passo que puserem dentro dela dirão em voz que bem 

se ouça seja com a cabeça descoberta e o chapéu na mão direita caído pela perna do mesmo lado: 

‘Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo’. E assim mesmo, 2 a 2, chegarão respeitosamente a 

seu Mestre, a quem saudarão, com os bons dias, sendo de manhã, e depois do jantar com as boas 

tardes, e tendo ele recebido a benção com a cabeça um pouco inclinada, irão com o mesmo 

sossego, tomar os seus lugares, assentando-se em boa figura, corpo direito e pés bem postos, e 

principiarão a estudar sem que lhes importe mais nada; o que faltar a isto tem a pena de 2 

palmatoadas.”
95

 

 

 

 

O professor entendia que a principal obrigação posta para os educadores da 

infância e da juventude era instruir a mocidade nas máximas religiosas e em tudo o que fosse 

relativo ao culto de Deus e à salvação da alma. Para essa meta, os alunos eram ordenados a 

se confessar periodicamente - ao menos de 2 em 2 meses - e a apresentar à escola declaração 

comprobátoria redigida pelo sacerdote, assegurando a confissão. Quem não cumprisse esse 

dever, deveria, como castigo, sentar-se no chão por 3 dias, além de ‘6 grandes palmatoadas’. 

Era também expressamentee proibido aos alunos subirem à torre para tocar o sino da igreja, 

nas festas ou em qualquer ocasião. Tal atitude seria considerada grave contravenção e estaria 

sujeita por tal razão a ser punida com 2 palmatoadas. Entrar na Igreja exigiria, por sua vez, o 

cumprimento de um dado ritual de devoção, que passava pelo toque da água benta, 

levemente, sem desperdício, sem jogá-la no chão, mas feito de modo sereno, com as pontas 

dos dedos da mão direita. Depois, o estudante deveria seguir com a cabeça inclinada para 

dirigir-se em direção do altar, para ajoelhar-se e rezar o ato de contrição, bem como outras 

orações. Faltar com esse cerimonial produziria pena de 4 palmatoadas.
96

  

Percebe-se que toda a orientação parte da pressuposição de que os delitos 

nomeados efetivamente ocorriam e faziam parte do universo de tentações do qual a criança 
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 O regulamento, sobre a prática religiosa, prescreve ainda o seguinte: “Logo que se entra em qualquer 

Templo, que é a casa do Senhor, e só destinada para a Oração; todo o católico se deve deixar possuir de um 

santo temor e respeito, e não praticar ali ação ou proferir palavra alguma que sejam impróprias de tão 

augusto lugar; sem se divertir, olhar ou distrair, com o que praticam os ímpios, que não têm religião nem 

temem a Deus. Os meus estudantes são obrigados rigorosamente a observar este artigo, e o que assim o não 

fizer tem a pena de 6 palmatoadas e uma semana de pé dentro da Escola. N.B. O mesmo castigo por metade 

terá todo o que brincar no adro. No SacroSanto sacrifício da Missa estarão sempre com a maior reverência, 

olhando e atendendo muito sem nunca se distraírem com coisa alguma, para todas as ações que faz o 

sacerdote que está ali, renovando os martírios dolorosos, paixão e morte de cruz de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, que desce às suas mãos depois da Consagração em Corpo, Alma e Divindade, e com toda a Magestade 

como está nos Altos Céus. Em todo o tempo deste Augusto Sacrifício estarão de joelhos sempre, menos ao 

Evangelho (...). a razão por que se devem levantar enquanto se diz o Evangelho é para mostrar que estão 

prontos a observar e cumprir tudo quanto ali se diz: antigamente os militares lançavam a mão à Espada e a 

conservavam até que se acabasse. Tanto a Missa como em qualquer outra função, aonde o Mestre assistir, se 

devem comportar em tudo da maneira que lh’o virem fazer, e nunca de outra forma. O que assim não obrar 

tem a pena de 3 dias de pé na Escola e 4 grandes palmatoadas.” (Coleção de Manuscritos da Biblioteca Geral 

da Universidade de Coimbra, códice 2532, documento nº 22) Além disso, os discípulos eram obrigados a 

levarem à escola as ‘Contas de Nossa Senhora’ e de rezarem por elas pelo menos uma vez por dia. Deveriam 

também ir à Missa todos os domingos e às festividades da Igreja, a não ser que desejassem permanecer em pé 

por toda a semana na escola. “N.B. Recomendo que façam muito por ouvirem Missa em todos os dias da 

Semana pelas Almas do Purgatório, que se assim o fizerem Deus os felicitará nesta e na outra vida, e com 

muita facilidade aprenderão as suas lições.” (Id. Ibid.) 
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deveria continuamente estar a fugir. A distração é vista com um grande mal, assim como as 

práticas e gracejos da infância. A própria brincadeira, por definição, é tomada como daninha, 

nessa educação cujos caminhos tendem a vedar a espontaneidade e o entusiasmo próprios 

dessa idade que - como costumamos os adultos lamentarmo-nos - já não volta mais. O que há 

de alegria, de espontâneo, de travesso deve ser, pois, sistematicamente detido, para o reforço 

de uma pedagogia da constrição, da formatação de um auto-domínio que passa pelo recurso 

do medo, do temor: dos pais, dos professores, mas também do padre que confessa, da ato de 

contrição que delata, e, fundamentalmente, de Deus, que tudo vê. Para a disciplinarização 

dos gestos, para a arquitetura de ‘corpos dóceis’ e mente pouco criativa, viria a toada escolar; 

toada essa que se ancorava nos recursos da Igreja e da religião; toada essa que deveria 

fundamentalmente conduzir a percepção infantil à aceitação do mundo tal qual ele era. A 

educação aqui não fabrica o novo homem; pelo contrário, saúda o reeditar do velho. Pela 

âncora da religiosidade, a normatização da vida parecia bastante clara e compreensível. 

Povoar o mundo adulto exigiria do estudante treinos constantes de conduta. Para adestrar o 

mundo infantil, no perigo da dispersão que poderia aos seus olhos vir a corrompê-lo, o 

professor, desde logo, acena para práticas dirigidas de civilidade, de urbanidade e, como 

corolário destas, de cortesia: 

 

 

 
“Todo o meu discípulo que for apanhado ou visto a tomar qualquer coisa em casa ou fazenda 

alheia, ou danificar alguma pessoa com ações ou palavras decompostas e menos decentes, tem, 

indo depois a dobrar, o castigo, pela primeira vez, de 6 grandes palmatoadas. Na vinda e ida da 

Escola, e assim ao deitar e levantar da cama, e também todas as vezes que comerem, os meus 

discípulos pedirão e tomarão a benção de seus pais ou superiores sempre de joelhos; e nunca se 

cobrirão diante deles, nem se apresentarão em público na sua presença, mas, em toda a ocasião ou 

lugar, os tratarão com muito respeito, amor e obediência; como pessoas a quem mais devem 

depois de Deus; o que eu vir ou souber que assim o não observa, ainda que da parte dos 

superiores tenha toda a liberdade, decerto levará o castigo por cada vez de 6 grandes 

palmatoadas..”
97

 

 

 

 

Dever-se-ia, como recomenda a Bíblia e as prescrições da Igreja amar a Deus 

sobre todas as coisas e desse amor a Deus seria desmembrado o amor ao Rei, como se a 

monarquia tivesse sua justificativa ainda no direito divino do monarca soberano. Vassalos de 

Deus e do Rei, em primeira instância, os estudantes teriam a “filial obrigação” de obedecer a 

suas “paternais determinações”, sem fazer qualquer oposição aos poderes da Coroa, por 

ações ou por palavras; mantida a obrigação moral de delatar todo aquele que conspirasse 

contra a autoridade constituída.
98

 Ao fazer isso, a escola prepararia o súdito obediente, cioso, 

respeitoso... e fiscalizador da possibilidade de transgressão. A escola teria como fator 

prioritário em seu currículo o ensino do lugar simbólico da autoridade: autoridade que 

supunha fidelidade; fidelidade esta que seria superior ao próprio dever de lealdade, já que 
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 Já Rogério Fernandes acentuava essa interpenetração entre a formação religiosa oferecida na escola 

portuguesa do século XVIII e a formação político-social. Haveria, por princípios e procedimentos, toda uma 

dinâmica escolar que fazia com que “a subordinação do ser a um poder supremo funcionasse como ideologia 

da justificação da hierarquia social” (Rogério FERNANDES, Os caminhos do ABC: sociedade portuguesa 

e ensino de primeiras letras, p. 227). Toda a rede de poderes - que seriam interligados uns aos outros - viria 

nesta forma catequética de ensinar as subordinações e as relações que os homens têm na Terra com seus iguais, 

seus superiores e seus inferiores. A família era evidentemente o ponto de partida. O mundo da escola deveria 

incitar a vigilância coletiva sobre os comportamentos sociais, havendo nessa direção o explícito incentivo à 

prática de delação.  
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competia ao jovem denunciar qualquer companheiro que houvesse se pronunciado contra a 

ordem das coisas. 

Na saída da escola, os estudantes deveriam dirigir-se imediatamente para suas 

casas. A saída e entrada eram inequivocamente os momentos do perigo, deixando inquietos 

pais e educadores. Lá concentrar-se-ia o tempo das tentações. Na fronteira entre o muro da 

escola e a porta para o mundo, os estudantes teriam no grupo um poder; o poder coletivo que 

os mestres e porteiros não conseguiam controlar, não eram capazes de deter. Na entrada e na 

saída das aulas, imperava o reinado absoluto daquela juventude escolar, sem entretanto a 

constrição do dever e da disciplina impostos pelos adultos da escola, adultos esses que são, 

nesses fortuitos e fugazes minutos, objeto de troça e diversão. Mas do que nunca, é na 

entrada e na saída da escola que essa juventude, essa meninice, reconhece e explora um 

poder que é todo seu: o poder que lhe é dado pelo pouco que viveu. Parece-lhe sempre que 

há a vida toda pela frente, que essa vida será tão longa quanto eterna, que todo o poder será 

um dia dos meninos... Por essa razão talvez é tão frequente o tom de indiferença com que a 

juventude lida com a experiência dos mais velhos, essa juventude que, ao entrar e ao sair da 

escola, deseja intensamente viver à prova da aventura. Um poder que não é visto, que 

dificilmente pode ser fiscalizado. Nesse momento acontecem, com maior freqüência, as 

conversas mais soltas, mais atrevidas, mais irreverentes. Nesses minutos de transição entre a 

família e a escola - a entrada e a saída das aulas - não haveria autoridade que detivesse a 

força, a imaginação, a aliança, a agilidade, o buliço... da rua. Nessa ocasião, fortalecida pela 

senha que lhe oferece o espírito de grupo, a infância é solidária apenas aos códigos que lhe 

são próprios, que lhe são específicos, em um território onde adulto definitivamente não entra. 

A força do grupo era o medo da escola. Temia-se o momento da saída: as crianças, sem olhar 

para trás, sem olharem-se umas às outras, deveriam dirigir-se rapidamente para seus lares. Lá 

estariam protegidas por seus pais. Lá, os adultos também estariam delas protegidos. Não se 

demore, pois, o discípulo no caminho, “e não molestarão uns aos outros com pancadas, 

empurrões, palavras ou ações injuriosas e malsoantes, e nem a outra alguma pessoa.”
99

 Do 

contrário, quatro palmatoadas seria o castigo aplicado. 

Do dever de amar a Deus sobre todas as outras coisas, escola tira como ilação, o 

incondicional amor a ser prestado aos pais.
100

 Não se questiona em hipótese alguma o tipo de 

relação mantida entre pais e filhos, nem as relações de poder que estariam postas na 

dinâmica familiar. Enquanto prolongamento da estrutura divina, a família é vista como a 

célula primeira, a partir da qual a reprodução do mundo e do homem é possibilitada. Daí 

serem naturalizadas as interações entre os diferentes sujeitos no campo familiar e, no caso, a 

criança tem - não importa sob que condições - o dever imprescritível de ser grata 

eternamente a seus pais, mesmo que estes eventualmente não demonstrem grande 

correspondência a esse amor. Do amor aos pais, como pudemos observar pelo regulamento 

acima transcrito, são desmembrados feixes de patriotismo devoto, como se a nação fosse, em 

sua essência, um prolongamento da família. A obrigatoriedade do amor pelos pais é talvez a 

primeira grande constrição sofrida pelo gênero humano. A escolarização da modernidade 

traz justificativa teórica para esse dever e, assim, a criança - cada vez que manifesta algum 

pensamento ou sentimento destoante - imediatamente sofre o sentido da culpa, dado que há 

um Deus que a tudo observa e a todos os faltantes deverá punir. O amor irrestrito aos pais é, 

além de tudo, um grande álibi para justificar a necessidade de dependência e obediência que, 

como é óbvio, revela-se o corolário natural dessa natureza do amor filial. É álibi por 

justificar a sujeição. Obedientes, por seu turno, as crianças tornar-se-iam mais controláveis... 
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 A esse respeito, vale lembrar que Rogério Fernandes já observava em seu trabalho sobre as práticas da 
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“Todos andarão vestidos com alinho e com o asseio e limpeza possível; trazendo seus cabelos 

cortados como já se lhes ordenou, unhas aparadas e limpas, rosto orelhas, pescoço, dentes boca, 

mãos braços, pernas e pés bem lavados, e a cabeça livre de imundícies, e penteados todos os dias 

de manhã e à tarde antes de virem para a Escola, com os coletes, vestes e colarinhos da Camisa 

abotoados e erguidos, e os calções suspensos e seguros com alças (...); e sempre bem compostas e 

decentes (...) porque, do contrário, têm a pena de 3 palmatoadas. Depois de estarem dentro da 

Escola, não brincarão, rirão, olharão para fora, nem lhes importará quem passar defronte, o que 

obrar o contrário e se distrair com outras coisas tem a pena a dobrar de 2 palmatoadas. Quando 

entrar qualquer pessoa na Escola, todos se levantarão imediatamente e ficarão de pé até que o 

Professor os mande assentar, e em todo este tempo darão mostras de boa educação, respeito e 

civilidade, estando quietos e bem concertados; o que assim não obrar tem a pena de 4 

palmatoadas. Espirrando o mestre, todos se erguerão dizendo: viva! E se assentarão ao responder 

ele: obrigado. E, se for algum condiscípulo, os mais dirão o mesmo, porém assentados, e lhes 

responderá o que espirrou: obrigado. E para o mestre: muito obrigado - pondo-se de pé 

imediatamente; o que assim não fizer tem a pena de duas palmatoadas. Ao proferir o Ssmo. Nome 

de Jesus, de Cristo ou Ssmo. Sacramento; todos meus Discípulos se levantarão, estando 

assentados abaixarão respeitosamente a cabeça, que logo levantarão com brandura e decência: e, 

falando-se na Virgem Maria, em Nosso Senhor ou Maria Santíssima somente inclinarão 

levemente a cabeça; o que não o fizer tem a pena de 2 palmatoadas.”
101

 

 

 

 

As minúcias do regulamento visavam o controle total do estudante por parte do 

vigilante olhar de seu mestre. A instituição escolar, que furta a criança do convívio familiar, 

isola-a dos maus modos, mediante o treino contínuo - que possibilite a ulterior incorporação 

- de toda uma política do detalhe, de um classificado de atitudes de polidez. Enquanto isso, 

os olhares, os gestos, as palavras, os sons, os movimentos, tudo isso é estritamente 

controlado pelo professor, que - para usar a qualificação de Foucault - “marca lugares e 

indica valores”
102

. Tratava-se efetivamente de uma organização do múltiplo, do disforme; 

mas significava também agendar a previsibilidade daquilo que é, por definição, o fortuito, o 

indeterminado, o incerto. Acreditava-se, por meio disso, na possibilidade de regrar o futuro. 

O ensino simultâneo - aquele em que o professor trata o coletivo da classe como se se 

tratasse de um único aluno - é aqui almejado, não enquanto modalidade de instrução, mas 

como uma forma educativa mais eficaz para a obtenção do controle geral sobre o conjunto 

dos estudantes. A escola desse regulamento, como temos visto, parece um estabelecimento 
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 “As disciplinas, organizando as ‘celas’, os ‘lugares’ e as ‘fileiras’, criam espaços complexos. Ao mesmo 

tempo arquiteturais, funcionais e hierárquicos. São espaços que realizam a fixação e permitem a circulação; 

recortam segmentos individuais e estabelecem ligações operatórias; marcam lugares e indicam valores; 

garantem a obediência dos indivíduos, mas também uma melhor economia do tempo e dos gestos. São espaços 

mistos: reais, pois que regem a disposição dos indivíduos, de salas, de móveis, mas ideais, pois projetam-se 

sobre essa organização caracterizações, estimativas, hierarquias. A primeira das grandes operações da 

disciplina é então a constituição de quadros vivos que transformam multidões confusas, inúteis ou perigosas 

em multiplicidades organizadas. A constituição de quadros foi um dos grandes problemas da tecnologia 

científica, política e econômica do século XVIII; arrumar jardins de plantas e de animais, e construir ao 

mesmo tempo classificações racionais dos seres vivos; observar, controlar, regularizar a circulação das 

mercadorias e da moeda e estabelecer assim um quadro econômico que possa valer como princípio de 

enriquecimento; inspecionar os homens, constatar sua presença e sua ausência, e constituir um registro geral e 

permanente das forças armadas; repartir os doentes, dividir com cuidado o espaço hospitalar e fazer um 

classificação sistemática das doenças: outras tantas operações conjuntas em que os dois constituintes - 

distribuição e análise, controle e inteligibilidade - são solidários. O quadro, no século XVIII, é ao mesmo 

tempo uma técnica de poder e um processo de saber. Trata-se de organizar o múltiplo, de se obter um 

instrumento para percorrê-lo e dominá-lo; trata-se de lhe impor uma ordem.” (Michel FOUCAULT, Vigiar e 

punir, p. 135) 
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voltado antes para a reza do que para as letras. As crianças deveriam sim frequentar aquela 

instituição, mas fundamentalmente com a finalidade de introjeção de hábitos e de atitudes 

postos como adequados para uma ordeira e pacata vida social. O controle do corpo era, para 

tanto, tarefa primordial: 

 

 

 
“Não lhes é permitido bocejar, espreguiçar-se, nem estarem-se arranhando indecentemente, com 

todas as unhas, na Cabeça ou outras partes do corpo; por serem ações estas que bem podem 

deixar de fazer-se sem prejudicar a saúde; e que pelo tempo adiante se tornarão viciosas, além de 

serem nojentas e pecaminosas, no meio de uma sociedade bem educada; a quem igualmente 

escandaliza e ofende muito o meter a mão na braguilha ou outras partes desonestas. Todo o meu 

discípulo deve evitar estes defeitos, e não o fazendo tem por cada vez a pena de 2 palmatoadas. 

Quando se lhes abrir a boca involuntariamente, por ser isso uma ação a que não pode obstar-se, 

acudirão logo a cobri-la com a palma da mão que estiver desocupada, para assim encobrirem o 

que esta ação tem de nojenta e feia; o que assim não fizer tem a pena, por cada vez, de duas 

palmatoadas. Escarrarão brandamente entre os seus pés, e com estes, sem fazer grande estrondo, 

esfregarão os escarros de forma que nada se veja deles; o que assim não praticar tem a pena de 2 

palmatoadas. Todos trarão seus lenços ou paninhos nas algibeiras para se assoarem e limparem, 

quando disso necessidade tiverem; o que devem fazer sem estrépito nem olharem para o que 

tiram do nariz; pois que lhes não é permitido assearem-se as mãos, por ser esta uma ação em si 

muito porca e nojenta; o que não cumprir este artigo em tudo tem a pena por cada vez de duas 

palmatoadas.”
103

 

 

 

 

Qualquer falta à escola, ainda que em casos de justa causa, deveria ser 

acompanhada ou por um bilhete ou pela justificativa efetuada por alguém que, com 

responsabilidade, desculpasse a criança. Se o aluno aparecesse na escola depois de um dia 

em que não pudera ir sem o bilhete e sem o acompanhante para justificar a ausência, 

receberia de imediato quatro palmatoadas. Todas as semanas, os alunos recebiam orações de 

doutrina para decorarem em casa. Quando não eram capazes, na segunda-feira logo a seguir, 

de recitar a oração da semana anterior, mostrando que não fizeram caso em aprendê-la - 

mesmo que tentassem (nos termos do regulamento) enganar seus mestres, alegando que 

haviam perdido o papelinho escrito -, receberiam três palmatoadas, devendo pemanecer por 

um dia em pé na escola; além evidentemente de serem novamente encarregados da mesma 

tarefa de decorar a oração prevista. Na mesma direção, todo aquele que não soubesse a lição 

após um ou dois dias de feriados receberia quatro palmatoadas.  

O estudante não era um qualquer e deveria afastar-se de toda companhia de 

garotos que não estivessem frequentando alguma aula. Entendia-se na verdade que havia o 

risco de, em excessivo e frequente contato com o mundo exterior à escola, os alunos 

poderem desistir da vida escolar e de seus cotidianos rituais. A ritualização da escola, de 

algum modo, constituía um prefácio para o mundo dos adultos e uma prevenção quanto à 

possibilidade do contágio perante os vícios, as mesquinhezas, os perigos e a obscuridade do 

imprevisível mundo exterior. 

 

 

 
“Em conclusão, devemos temer e amar a Deus sobre tudo quanto há no mundo, e mais que a nós 

mesmos, respeitar e amar a El Rei Nosso Senhor, como a Nosso Pai e Soberano; obedecer com 

vontade ao que nos ordenarem os superiores em coisas que se não oponham à Nossa Santa 

Religião; desejar a nossos próximos o que para nós queremos e desejamos; tratar aos outros como 

pretendemos que eles nos tratem; fugirmos das ocasiões para evitarmos os perigos; defendermos 

e guardarmos nossa Religião à custa de nosso próprio sangue; sermos membros úteis à 
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Sociedade; cumprirmos nossas obrigações e estudos, sendo sempre muito devotos da Virgem 

Mãe de Deus, e das almas do purgatório, que, fazendo-o assim, todos seremos felizes e ditosos 

nesta vida e na outra alcançaremos a Glória e Bemaventurança eterna, que são as fortunas que 

desejo aos meus amados discípulos. Amém.”
104

 

 

 

 
O PORTEIRO, O PROFESSOR E O GAIATO 

 

 

Como observa J. M. Latino Coelho, o gaiato, de tão típico, poderia ser 

apresentado como uma modalidade nacional. Vagueia todas as horas pelas ruas de grandes 

centros ou talvez até dos pequenos aglomerados urbanos. Ocioso, não faz caso para o 

trabalho nem para o estudo. Peca pelos maus modos e por hábitos que são, aos olhos da 

sociedade, repugnantes. A vida social aparentemente desliza a seus olhos e ele, vendo a 

civilização passar, não parece dar atenção a ela. O gaiato praticamente nasce sem vínculos e 

não há ninguém que se preocupe em velar por ele. É quase o homem de natureza, lidando 

com obstáculos que a vida teria delegado ao homem adulto, mas que para ele talvez 

houvessem vindo mais cedo. O gaiato é protagonista de uma história que não parece se 

desenrolar, porque, adepto das rudezas de uma vida sem destino, despreza e desvia-se dos 

perigos da multidão da qual, ao fim e ao cabo, faz parte. O gaiato, quando crescer será um 

malandro; o malandro da cidade. Será contra essa cultura do gaiato que luta a nossa escola 

portuguesa?
105

 Invariavelmente, a escolarização pretende estruturar-se como aquilo que 

possibilita tirar a criança da rua. Seja pelo tempo que ocupa na vida da infância, seja pela 

culpabilidade que incute através de um conjunto articulado de saberes que contam do mundo, 

a escola põe a criança eternamente em dívida: dívida para com Deus, para com seus pais, 

mestres e superiores. Através dessa culpabilidade imposta sob o signo do medo, julga-se que 

a criança mais facilmente se subordinaria aos ditames da vida social. Através da 

culpabilização da juventude e da infância, a instituição escolar produz a prática da 

obediência e da aceitação, como dado de natureza, de toda a ordenação social. A escola 

convém à família, na medida em que é à família que o culpado-criança irá servir. Ocorre que 

a própria dinâmica da escolarização perpassa algumas contradições que devem estar postas 

na análise do objeto. Voltemo-nos a elas... 

 

 

 
“Pelo fim do mês passado, fui informado de que o estudante Francisco Silva Ramos, da Aula dos 

Princípios de Gramática Latina do Estabelecimentos de Estudos de Alfama, Professor o Padre 

Manuel Joaquim Pires Ramos, se comportava muito mal; e particularmente que em pontos de 

Religião, e sobre o culto devido às imagens, falava com o maior desprezo, e até com indecência, 

tendo chegado a dizer por vezes a diversos condiscípulos seus, que, se as imagens eram estampas 

de papel, só serviam para limpar o ___ (nem posso explicar-me como ele se explicou, nem é 

preciso para que me entendam), e que, sendo de pau, o uso que delas se deveria fazer, era melhor 
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 “O gaiato é um ser privilegiado dentro da família humana. Quase que nasce livre. Quase que veio ao 

mundo já herói e protagonista de cem dramas grandiosos. Afeito às durezas da vida, experimentado a todas as 

intempéries, pode dizer que é o homem da natureza, livre como ela, ligeiro como o vento, sagaz como a raposa, 

bravo como o leão das selvas. O gaiato realiza todos os dias, à nossa vista, o mito de Aquiles heróico, 

gastando a puerícia pelos bosques, e robustecendo o corpo com o exercício do arco, com medula de leões, sob 

os auspícios do centauro Chiron. O gaiato é Aquiles no meio de uma cidade populosa, enlameada, nas vielas 

estreitas e infectas de um bairro excuso. Não come as medulas dos leões porque a civilização, abrandando os 

costumes universais, lhe dá por mesa lauta o chão inteiro da cidade, e por iguarias os sobejos de tênues 

refeições. Não tem bosques onde vaguear, mas todas as praças lhe servem de circo. O centauro que o vigia é 

apenas algum municipal prosaico, ou algum cabo de segurança, que vem por vezes perturbar os graves ofícios 

em que o gaiato exerce frutuosamente a sua missão”  (J. M. LATINO COELHO, Typos nacionaes, p. 25-6). 
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metendo-as no lume. É certo que, falando com tal desprezo da imagens, expressamente 

compreendia entre elas as de Nossa Senhora; pois que uma vez, depois de sair da aula, indo com 

outros condiscípulos passando pela Sé, em cujo largo se estão vendendo estampas de Nossa 

Senhora da Conceição, vulgarmente chamada da Rocha, que naquele tempo se venera com um 

concurso assim de Povo, como de Nobreza cada vez maior; então, referindo-se às ditas estampas, 

e apontando para elas, se exprimiu, ou se desbocou do seu modo costumado. Além disto consta-

me, e com igual certeza, que ele dissera coisa a qual, posto que não ofenda direta e imediatamente 

a Deus nem aos Santos nem às suas imagens, ofende todavia pessoa tão respeitável que, não 

podendo lembrar-me de semelhante calúnia sem horror, não posso absolutamente atrever-me a 

referi-la.”
106

 

 

 

 

Nessa carta dirigida ao Rei, em 17 de julho de 1823, o Comissário dos Estudos 

de Lisboa António de Castro declara na seqüência que todos os estudantes que ouviram tais 

absurdos se teriam escandalizado e reprenderam então o companheiro por falar daquela 

maneira. O menino, porém, não lhes dava qualquer atenção e continuava com aquele 

desenrolar de disparates e de ofensas. A insistência do colega motivou, segundo constava do 

documento, os demais rapazes do grupo a relatarem o que ouviam ao porteiro da escola, 

queixando-se daquela atitude que lhes “parecia intolerável”. O porteiro, por sua vez, relatou 

o caso diretamente ao Comissário dos Estudos, que alegou nada poder fazer antes de 

averiguar o que de fato poderia estar ocorrendo. Nessa medida, o Comissário dirige um 

ofício ao Padre Ramos, onde solicita informações quanto ao aproveitamento pedagógico do 

menino Francisco Silva Ramos, bem como quanto à sua conduta em termos de 

comportamento e costumes. O Comissário destacava, no referido ofício, que, se o professor 

não tivesse os elementos necessários para fornecer um relato fiel e confiável, que os 

procurasse, como fosse possível, para participar às instâncias superiores.  

O professor então responde - em ofício dirigido em 3/7/1823 ao Comissário 

António de Castro - que nada existia para desabonar a conduta de seu discípulo, tanto em sua 

frente como fora dela; o aluno Silva Ramos tinha poucas faltas e não apresentava quaisquer 

problemas em termos de comportamento. Por outro lado, o professor assegurava que tirara 

informações junto à vizinhança onde ele morava, ao que fora informado que o menino era 

bem quisto e que se comportava bem. Finalmente, o mestre frisa que: “por isso, como eu só 

posso conhecer a conduta dos meus Discípulos, que praticam na minha ausência, sendo má, 

pelas queixas que se me fazem, e estas ainda não chegaram, só posso informar na verdade o 

que acabo de dizer.”
107

 Pelo texto, há veladamente a sugestão de que o Padre Ramos sabia já 

do que se tratava, sem, entretanto, tocar no assunto, posto que o Comissário também ainda 

não o havia feito. Este último, entretanto, não parece acreditar na palavra do professor e 

levanta dúvidas quanto à veracidade das supostas informações que, sobre o comportamento 

do estudante, haviam sido obtidas. Nitidamente, o Comissário declara duvidar das 

informações prestadas pelo docente, ilustrando nesse caso a complexa teia da microfísica do 

poder escolar. A hierarquia aqui perpassava nitidamente relações pessoais e de confiança, 
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 A resposta do Padre Ramos, professor da referida turma de alunos, vem nos seguintes termos, datada de 

Lisboa, 3 de Julho de 1823: “ Em cumprimento da Ordem de Vossa Senhoria em que me determina que informe 

tanto a respeito do comportamento como do aproveitamento literário do meu discípulo Francisco Silva Ramos, 

o que posso informar a Vossa Senhoria é: que o seu comportamento na minha presença tanto na aula como 

fora tem sido excelente: a sua frequência com poucas faltas e não pouca aplicação e aproveitamento; e ontem 

mesmo, tirando informações na vizinhança onde ele mora, me disseram que se comportava bem; por isso, 

como eu só posso conhecer a conduta dos meus discípulos, que praticam na minha ausência, sendo má, pelas 

queixas que se me fazem, e estas ainda me não chegaram, só posso informar na verdade o que acabo de dizer.” 

(Manoel Joaquim Pires RAMOS, Coleção de Manuscritos da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 

códice 1339, folha 81). 
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não apenas entre o mestre e seus discípulos, mas entre o porteiro e os alunos, e, finalmente - 

ou talvez principalmente - entre o porteiro e o Comissário dos Estudos responsável pela 

supervisão daquela escola, o qual, por sua vez, arrematava com o seguinte: 

 

 

 
“Mas duvido que seja assim: porque afirma o porteiro que apenas soube as expressões 

escandalosas do estudante, lhe dera conta delas, e do como as sabia; e que ele, ouvindo-as com 

desprezo, lhe respondera que o estudante na sua presença sempre se portara bem e que não devia 

fazer caso do que diziam rapazes. Fazendo ao mesmo tempo mais alguma averiguação, falei com 

dois estudantes daquela aula e que conhecia por mais fidedignos; e também falei com o pai de um 

deles, e com o tio do outro; e o que por este modo alcancei, me confirmou o que me tinha 

referido, e achei em tudo conforme o que soube dos estudantes, com o que eles contaram em suas 

próprias casas, mostrando-se os mencionados pai e tio inquietos, considerando, um que seu filho, 

o outro que seu sobrinho andasse numa aula que também frequentava semelhante indivíduo. E 

como ao mesmo tempo vi que o que me dizia o Professor não justificava o Estudante, nem me 

podia fazer duvidar sobre o que acerca dele se me referia; pois que só o abonava no modo com 

que se portava na sua presença e no mais se dava por ignorante: não pude deixar de acreditar o 

que me constava; e assentei que devia d’alguma sorte proceder.”
108

 

 

 

 

Sucede que - continua o relato do Comissário - quando o estudante Silva Ramos 

teve notícias de que as autoridades poderiam vir a ser informadas pelo porteiro sobre sua 

conduta, tratou logo de pedir desculpas, dizendo-se arrependido e prometendo não mais dizer 

“semelhantes coisas”, o que - nas palavras do Comissário - era um sinal comprobatório do 

delito, porque, assegurando que não mais falaria tais coisas, o estudante traía-se; “por 

conseguinte, reconhecendo tê-las dito”
109

. Entretanto, o menino solicitou encarecidamente ao 

porteiro que nada relatasse sobre o ocorrido. Imediatamente depois, mal se fechavam as 

aulas, o porteiro dirige-se ao Comissário para denunciar o que acabara de ouvir. O 

Comissário remete o caso à Real Junta, com a nítida sugestão de que providências pudessem 

ser tomadas para proceder ao castigo do trangressor, o que ao menos serviria como exemplo 

para aqueles que eventualmente pudessem vir a tomar tais atitudes por modelo. O 

Comissário declara, de antemão, que não se satisfazia com os arrependimentos e com as 

promessas de emenda, posto que o estudante agia daquele modo exclusivamente por medo 

do castigo e não por verdadeira convicção. Além disso, enquanto aguardavam a resposta 

final da Junta da Diretoria Geral dos Estudos, o menino deveria ser “despedido 

interinamente” da aula, o que foi exigido em ofícios datados de 8/7/1823 e dirigidos ao 

professor e ao porteiro, para que não mais consentissem na entrada daquele rapaz no 

estabelecimento.  
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 “Mas antes de fazer coisa alguma, tendo provavelmente o estudante alguma notícia de que eu poderia ser 

informado pelo porteiro acerca do seu comportamento, e temendo algum resultado; foi-se ter com o porteiro e, 

dizendo-lhe que não soubera o que dissera; protestando estar mui arrependido, e prometendo nunca mais dizer 

semelhantes coisas ( por conseguinte, reconhecendo tê-las dito ); pediu-lhe encarecidamente me não referisse 

nada. Apenas se fecharam as aulas, vejo imediatamente o porteiro dar-me conta disto mesmo. Refletindo 

porém sobre o caso, pareceu-me mui grave e melindroso para o tomar sobre mim e decidi-lo por mim mesmo. 

E não me satisfazendo semelhantes mostras de arrependimento e promessas de emenda, que o medo do castigo 

maior provavelmente extorquia a um rapaz de 14 anos; julguei que nem devia tomar sobre mim o perigo que 

resultaria aos condiscípulos de o terem consigo, entretanto que eu desse conta e baixasse da Real Junta a 

Decisão. Por isso me resolvi a fazê-lo despedir interinamente da aula, por ofício, que enviei ao professor na 

data de 8 do corrente, e outro na mesma data ao porteiro, para que o não consentisse no estabelecimento, 

declarando em ambos que assim se executaria enquanto a Junta da Diretoria Geral dos Estudos, a quem dava 

conta, não tivesse decidido a seu respeito.” (António de CASTRO, Coleção de Manuscritos da Biblioteca Geral 

da Universidade de Coimbra, códice 1339, folhas 77-80).  
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Constrangido o professor Padre Ramos com a possibilidade de se suspeitar ser 

ele quem estava a sonegar informações, antes mesmo que chegasse às suas mãos o ofício do 

Comissário, ele escreve outro, em que dizia que, após ter recebido e respondido aquela 

solicitação quanto a informações sobre o comportamento do estudante, ele havia ficado 

sabendo...
110

 Mas o Comissário não esmorece... 

 

 

 
“Receoso, quanto me parece, o Padre Ramos, de que, apesar de nada me ter dito no seu ofício 

contra o estudante, eu procedesse sempre de algum modo contra ele, no seguinte dia 9 pelo meio 

dia, não tendo ainda recebido o meu ofício de 8 por não o ter levado o contínuo, senão na tarde de 

9, dirigiu-me outro ofício (nº 2) em que com efeito disse que depois de ter respondido ao meu (do 

dia 2) tinha sabido por dito de alguns estudantes que Francisco Silva Ramos, estando junto com 

outros muitos no pátio do Estabelecimento, falara algumas coisas indecentes. Julgo que se deve 

logo notar aqui, 1º) que não declara que coisas indecentes fossem essas que o estudante falara, 

podendo-se dizer indecentes coisas mui diversas e que se possam e devam classificar mui 

variadamente; 2º) que não exprimindo a menor dúvida sobre a verdade do fato de ter o estudante 

falado coisas tais, parece que o reconhece como certo. Não parece verossímil que, sabendo o 

professor ter o estudante falado coisas indecentes, não soubesse quais elas tinham sido. E se o 

soube, por que m’o não declarou ? Não posso conjecturar outra razão mais de que querer 

favorecer o Estudante, dissimulando como pode a sua culpa. E, mostrando ter o fato verdadeiro, 

nada vale nem vem a propósito o que depois ajunta. Ajunta ele imediatamente: Mas que falariam 

muitos dos outros que estavam com ele? Que falaram eles, e que foi o que disseram, lhe 

perguntarei eu: e se d’alguma sorte o sabe, porque o não diz se lhe constou que Francisco Silva 

Ramos na sua culpa teve cúmplices ou conselheiros, que, ou o igualassem na culpa, ou de 

qualquer sorte dessem a ela causa; por que o não declara? Se considerado o caráter e costume 

deles, que melhor que ninguém deve conhecer quem é o seu Mestre, julga que assim se deve 

supor; por que não declara isso mesmo? Que falariam muitos dos outros que estavam com ele? 

Eu respondo francamente a esta pergunta: talvez falassem tão mal, e pior ainda que Silva Ramos; 

assim é possível que sucedesse. Mas não se quer saber o que é possível; quer-se saber o que foi. 

O caso é que, tendo feito as averiguações que disse, tenho assaz fundamento para me persuadir 

que a culpa foi só desse, que ele mostra proteger, e, não podendo de outro modo, querendo fazer 

passar por suspeitos os que foram inocentes. Não lhe concilia isto crédito de bom Professor. A 

outra razão que lá deu ao Porteiro, segundo acima disse, que não devia fazer caso do que diziam 

rapazes, absolutamente falando, tenho-a por falsa. De nada vale o testemunho de menores, nem 

devem ser chamados a depor, quando há homens não menores que deponham. Mas quando o caso 

só tiver sido presenciado por menores, creio que as mesmas Leis mandam que se chame sedução; 

e lá está o juiz, que vendo os seus depoimentos, não se lhes ocultando que as testemunhas são 

menores, verá o crédito que merecem e fará o seu juízo. Grande parte das culpas, que cometem 
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 Nos termos do professor, sem que ele houvesse sido anteriormente avisado do ocorrido, o grande intrigante 

havia sido o porteiro da escola, que além de não cumprir a ordem de deixar fechado o estabelecimento em 

horários em que não havia aulas, parecia dedicar-se à troca de informações. O professor não aceita a 

culpabilização do estudante que, aos seus olhos, era dócil e facilmente corrigível. Por sua vez, pautado 

exclusivamente pela informação dos colegas, como castigar o menino? O que faziam os outros antes de 

proceder à delação? “Depois que respondi ao Ofício de Vossa Senhoria informando a respeito do meu 

discípulo Francisco Silva Ramos, tenho sabido por dito de alguns estudantes que ele, estando junto com outros 

muitos dentro do pátio do estabelecimento, falara algumas coisas indecentes: mas quê falariam muitos dos 

outros que estavam com ele ? A prudência de Vossa Senhoria o poderia considerar. A mim não se tem feito 

queixa alguma que devesse levar à presença de Vossa Senhoria e isto mesmo o não sabia, se não recebesse o 

ofício de Vossa Senhoria e não sei de quem é a culpa. Quanto ao mais, refiro-me ao que disse no meu ofício 

antecedente, acrescentando que o mesmo estudante tem gênio dócil, e por isso não será incorrigível. Porém 

precisa-se que Vossa Senhoria mande ao Porteiro que execute rigorosamente a Ordem que tem para não abrir 

a porta do Estabelecimento se não cinco minutos antes de tocar, ou melhor seria abri-la só quando tocar e isto 

sem exceção alguma de estudante, porque as exceções sempre são odiosas, pois deste modo se evitam tais 

acontecimentos, não lhes sendo tão fácil a reunião, não fazendo do estabelecimento couto para se esconderem, 

e se fora fizerem coisa má, a vizinhança me fará queixa, e não será preciso eu esperar ofícios de Vossa 

Senhoria para eu saber o comportamento dos maus discípulos: e espero as Ordens de Vossa Senhoria para as 

executar.” (Manoel Joaquim Pires RAMOS, Coleção de Manuscritos da Biblioteca Geral da Universidade de 

Coimbra, códice 1339, folha 82). 
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estudantes de Latim, não são jamais presenciadas senão por outros estudantes e todos serão 

menores: porventura dir-se-á que, embora se matem ou firam, digam heresias ou blasfêmias, não 

tem o Professor que embaraçar-se com isso, porque não deve fazer caso do que dizem rapazes? 

Dizendo depois o Professor que a primeira notícia do que dissera o estudante a não tivera se não 

recebesse o meu ofício, ajunta logo: Não sei de quem é a culpa. Sei que diz isto para de alguma 

sorte culpar o Porteiro, por dever este dar-lhe conta a ele primeiro que a ninguém. Mas assim 

protesta o Porteiro que fizera e que assim o sustentara já falando com ele mesmo; e que então fora 

que ele respondera que tendo-se o estudante havido sempre bem na sua presença, não fazia caso 

do que diziam rapazes.”
111

 

 

 

 

O professor, como aqui se evidencia, teria na ocasião aconselhado o porteiro a 

não fazer caso daquele tipo de conversa dos meninos, até para que o conflito pudesse 

terminar por ali. De algum modo, ao contrário do porteiro e do Comissário dos Estudos, o 

professor não incentiva a prática de delação entre os seus alunos, considerando-a, no 

mínimo, sempre suspeita. Efetivamente, o que faziam os outros enquanto aquele menino se 

comportava com maus modos, dizendo palavrões? Qual a verdadeira razão que os teria 

motivado a falar? Em que medida a palavra daqueles jovens poderia ser mesmo tomada com 

estatuto de verdade, se não havia nenhum adulto que estivesse lá na ocasião? Para o 

professor, sem dúvida nenhuma, o melhor teria sido esquecer o caso. Aconselhou assim ao 

porteiro, que, como pudemos constatar, agiu de modo diametralmente contrário, indo 

imediatamente contar ao Comissário todo o ocorrido. 

Além do mais, o professor atribuía ao porteiro aquelas desordens, devido ao fato 

de os alunos estarem sendo, pela sua autorização, admitidos no estabelecimento antes da 

hora de entrada, quando a orientação dada ao mesmo porteiro era a de que a porta não fosse 

aberta em hipótese alguma antes dos cinco minutos que antecediam o toque. Contrariando 

habitualmente tal prescrição, o porteiro alegava que era necessário evitar que as crianças 

pudessem lá fora fazer alguma coisa má, que eventualmente a vizinhança pudesse dar 

queixa. Para tirar, pois, as crianças do perigo e das tentações da rua é que simbolicamente ele 

abria as portas da escola. Visivelmente partidário da versão do porteiro, o Comissário declara 

que “nada de sensato parece ter o que nisto diz o Professor”. António de Castro acrescenta 

que teria sido ele mesmo quem dera ordem ao porteiro para que  

 

 

 
“(...) não abrisse a porta do estabelecimento senão poucos minutos e nunca mais de quarto de 

hora antes de dever tocar e que além disto vigiasse com o maior cuidado sobre se os estudantes se 

ajuntavam da banda de fora antes do dito tempo, para que, vendo algum na vizinhança do 

estabelecimento, desse logo parte disso ao seu Professor, para que ele, por esse mesmo fato, o 

castigasse. Esta é a ordem que têm os Porteiros; que me parece estar em suficiente observância, e 

que nenhuma dúvida tenho em renovar. Na mesma data enviei aos Professores ordem 

correspondente.”
112

 

 

 

 

A observância de tal diretriz que fora dada ao porteiro, ocorrera em função de 

uma aprovação da Real Junta (18-7-1821) por ocasião da trágica ocorrência de um estudante 

do Bairro Alto haver empurrado outro, levando-o a quebrar a cabeça em uma pedra, no 

interior do estabelecimento escolar, por volta das duas horas, quando, na verdade, as aulas só 
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começariam às 3h30. A razão pela qual os porteiros deveriam, mesmo assim, abrir a porta 

poucos minutos antes e não exatamente no horário do toque derivava do fato de os 

estudantes não andarem com os relógios sempre conformes e as pessoas - professores e 

alunos -, por essa razão, não deveriam esperar na rua, sujeitas à chuva e ao frio durante o 

inverno e expostas ao calor nos meses de verão. O Comissário ainda replica contrariando a 

argumentação do professor, ao destacar que, se a reunião dos estudantes não houvesse 

ocorrido da porta para dentro, certamente ela seria mais perigosa da porta para fora, onde 

nem porteiro, nem professor, nem pais, nem ninguém poderia controlá-los e retirá-los do 

pernicioso caminho da rua. Aliás, nesse caso, certamente caberia à vizinhança dar a queixa 

ou apenas dizer mal dos rapazes...O intuito do Comissário era, sem reservas, o de contradizer 

o professor, solicitando da Corte Real a decisão que efetivamente viria a ser tomada pela 

Junta da Diretoria Geral dos Estudos a 4-8-1823, qual seja a expulsão do menino. A esse 

respeito o Comissário nem sequer disfarça; para ele, o caso tornara-se já um duelo: ele, que 

pretendia ser o grande e maior juiz da instituição, que deveria tudo saber, tudo escutar, tudo 

deliberar... Na verdade, o caso ilustra o conflito e o confronto entre as diferentes instâncias 

da instituição quanto a uma aparente superposição da competência e dos critérios de punição: 

entre porteiros, professores, inspetores e alunos delatores. A quem cabe vigiar, zelar pela 

ordem e defender os bons costumes no domínio da escola? Seja como for, o desejo de poder 

do Comissário é, nesta situação, pela própria tonalidade do relato, indisfarçável: 

 

 

 
“Por conseguinte, é melhor que estejam dentro do estabelecimento, onde está um porteiro, 

encarregado de observá-los e ter mão neles (...) obrigado a dar-me conta em 48 horas de todo fato 

punível que acontecer no estabelecimento, sob pena de suspensão. Além disto, uma das vezes que 

Francisco Silva Ramos no pátio do estabelecimento falou, e se exprimiu tão indignamente, estava 

atualmente o porteiro tocando a campa à entrada; e outra vez foi depois da aula, indo com os 

outros que seguiam o mesmo caminho pelo Largo da Sé (...). Não acho pois que tenha razão 

alguma o Padre Ramos neste particular, e creio que tomou por este caminho por desculpar o seu 

discípulo e por indisposto com o porteiro. Oxalá que assim não fosse, não só pelo bem do 

serviço, mas pelo seu próprio crédito.(...) Sobre o estudante ainda me resta dizer que seu primo 

José ou João Rodrigues Mansos, cirurgião do Hospital de São José, e que o tem em sua casa, veio 

falar-me no dia seguinte ao da expulsão; e, sem me dizer coisa alguma para o desculpar, reduziu-

se a notar que, sendo o estudante rapaz de tão poucos anos, qualquer que fosse a sua culpa, 

parecia que não faltariam para ela castigos e não seria necessária a expulsão. Respondi-lhe que 

assim seria; mas que esse juízo me não tocava; e que, sendo o caso mui melindroso, o não queria 

tomar sobre mim. Nem isto fez que lhe escapasse pela boca esta pergunta, aliás tão natural: Pois 

que fez ele? Daqui tiro eu por conseqüência que ele o sabia e o dava por certo, e que portanto 

também eu o devia julgar tal. Finalmente declaro que, atendendo aos poucos anos do estudante, à 

promessa que já fez de emenda, e a que tendo - como diz o professor - gênio dócil, não será 

incorrigível; talvez haja para a sua culpa outro castigo, e se não faça necessário que a expulsão 

dure para sempre. Assim talvez será: mas não me pertence esse juízo. Disse o estudante, 

matriculando-se em 12 de outubro do ano passado, que tinha 13 anos: é provável que hoje tenha 

os 14 completos. Chama-se o pai Manuel Gonçalves, morador na Vila de Torres Novas, 

Freguesia de Nossa Senhora da Conceição. O estudante reside em casa do sobredito primo, no 

Largo de Santo António, nº18. Freguesia da Sé, bairro creio que do Limoeiro. Vossa Magestade 

Determinará o que For Servido.”
113

 

 

 

 

O relato ilustra de certa maneira a correlação de forças na escola, onde o 

professor é apenas uma das variáveis envolvidas, entre inúmeras outras. Aliás, 

especificamente neste caso, não se poderia dizer que foi dele que partiu a arbitrariedade e o 
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abuso do poder. Teria sido antes do Comissário e do próprio porteiro que levava e trazia 

informações... Três anos depois, teria ocorrido mais uma contenda envolvendo esses três 

personagens: o professor Padre Ramos, o Comissário dos Estudos António de Castro e o 

porteiro da escola. Passamos agora a esse deslocamento do relato. 

No dia 17/6/1826 uma carta do Comissário António de Castro de Lisboa 

principia por declarar que, pela Régia Provisão de 23/9/1812, ordenara-se aos porteiros dos 

Estabelecimentos de Estudos a incumbência, entre outras coisas, de fiscalização das faltas 

diárias e horárias dos professores e dos estudantes. Os apontamentos do porteiro deveriam 

ser, por tal orientação, entregues diretamente ao Comissário da Junta da Diretoria Geral dos 

Estudos. Ocorre que não havia sido estipulada qualquer previsão de descontos quanto aos 

vencimentos atinentes a faltas horárias e, sendo assim, quando os professores entravam mais 

tarde ou saíam mais cedo, nenhuma medida costumava ser tomada. Esse problema se havia 

intensificado nos últimos anos, posto que se tornava cada vez mais comum os porteiros 

registrarem ausência dos mestres por algumas horas dos dias letivos, sem que isso fosse 

sequer computado pela falta de regulamentação legal para arbitrar sobre a matéria. Os 

professores vinham - na opinião do Comissário António de Castro - relaxando sua 

assiduidade, deixando por vezes a escola durante longos períodos, frequentemente 20, 30, às 

vezes 60 minutos antes do horário previsto. Segundo ainda esse relato do Comissário, 

Joaquim Pires Ramos era, em seu entender, o mais grave dos casos. 

Expondo, na seqüência, dias e minutos, de Janeiro a Maio, o Comissário calculou 

521 minutos de faltas do Professor, o que segundo ele prejudicaria enormemente o 

andamento das lições. O cômputo dos minutos em que o professor não estivera 

corresponderia efetivamente a 8 horas e 41 minutos, sendo que a carga diária estipulada 

correspondia a cinco horas, faltando-lhe portanto uma hora e 19 minutos para que o docente 

perfilhasse um período de ausência que no total equivaleria a dois dias. De acordo com o 

pronunciamento do Comissário dos Estudos, isso propiciava uma situação de extrema 

gravidade: 

 

 

 
“E, sendo este o estado a que as coisas têm chegado, que será daqui em diante? E que detrimento 

não resulta daqui à mocidade, não só pela falta de explicação, doutrina e exercício, que receberia 

naquele espaço de tempo, mas pela desenvoltura a que nele se entregará, não sendo o seu costume 

aparecerem em casa dos pais, senão depois da hora de dever acabar a aula? Tenho por vezes dito 

aos Porteiros e a alguns dos Professores e ao mestre Padre Ramos, o muito que estranho 

semelhante abuso: mas emenda nenhuma, antes cada vez a pior. A única causa, que ao que parece 

poderia justificar uma saída antes da hora, seria uma indisposição violenta, como uma dor de 

cabeça que, acometendo de súbito o Professor, lhe impedisse o prosseguir no exercício do 

Magistério. Mas isto sucede uma ou outra vez e não tantas quantas são as saídas antecipadas que 

se lhe fazem. Tem o Padre Ramos dado por causa o ser então a hora da Missa no Oratório de que 

se tem incumbido: mas justamente pode dizer-se que a Cadeira nada tem com o Oratório, nem se 

admite o princípio de que o Professor só é obrigado à sua Aula quando não tem outra coisa que 

fazer.”
114

 

 

 

 

Sucede que o caso não se encerra aí. António de Castro, em 4/7/1826 dirige outro 

ofício à Junta da Diretoria Geral dos Estudos, onde recorda que já enviara o mapa das faltas 

dos professores e onde reitera sua expectativa de urgentes providências daquele órgão central 

quanto ao problema. O Comissário destaca portanto que já expusera anteriormente o caso, a 

relaxação a que as escolas vinham sendo submetidas pelas constantes faltas horárias de 
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docentes menos responsáveis. Ao salientar que já enviara o mapa das faltas referentes aos 

meses anteriores - que, aliás, lhe havia sido fornecido pelo Porteiro do estabelecimento, 

Manuel Ribeiro Carvalho -, o Comissário declara haver julgado procedente o envio da 

relação das ausências constatadas no próprio mês de Junho, relação esta que o mesmo 

porteiro lhe remetera no dia anterior. Abaixo, trancreve-se pois o quadro d’onde constam as 

faltas horárias do referido Padre Ramos, expostas e comentadas na seqüência da 

correspondência do Comissário dos Estudos. 

 

 
 

 

“Em 16 de manhã ..................... 60 minutos ou 1 hora; 

  Em 16 de tarde ........................ 15 minutos; 

  Em 17 de tarde......................... 120 minutos ou 2 horas; 

  Em 21 de manhã ..................... 45 minutos ; 

  Em 30 de manhã ..................... 60 minutos ou 1 hora. 

Somam pois as referidas faltas horárias, que o sobredito Professor fez só no passado mês de 

Junho, 5 horas justas, o que equivale ao tempo que ele é obrigado a dar aula um dia inteiro. E 

bem se vê pela dita soma o como a desordem vai em aumento. Na verdade parecem-me 

semelhantes faltas, cometidas com tanta freqüência, causassem muito maior dano e davam muito 

maior escândalo, do que se o Professor faltasse à Aula um ou dois dias. Poderá pois para mais 

pleno conhecimento desta matéria juntar-se esta Conta à sobredita de 17 do passado.”
115

 

 

 

 

Auto-qualificando-se como “o mais humilde súdito”, Manoel Joaquim Pires 

Ramos - no dia 31/7/1826 - escreve carta dirigida a Vossa Magestade, trazendo para a 

cizânea sua particular versão dos fatos. O professor relata que estivera em 20/7/1826 

convocado na presença do Comissário de Estudos e ali lhe teria sido lida uma Régia Provisão 

pela qual o Rei mandara que o mesmo Comissário repreendesse a ele - o professor - por este 

não vir regularmente cumprindo suas obrigações relativas ao horário escolar. Na verdade a 

Régia Provisão ordenara inclusive o desconto das horas em que foi constatada a ausência. 

Antes de mais nada, o Padre Ramos diz julgar que aqueles poucos minutos em que deixava o 

serviço do magistério deveriam ser considerados equivalentes ao direito que os professores 

desfrutavam quanto ao abono de duas faltas mensais. No tocante às razões alegadas para 

cometer aquelas faltas, ele procura justificar-se, expondo que sempre foi obediente ao 

Comissário e que não costumava sequer valer-se das faltas abonadas a que tinha direito. 

Ocorre que, a dada altura, ele foi chamado para dizer Missa no oratório de uma família que 

por seus costumes era, no dizer do professor, reputada exemplar naquela localidade. Essa 

família, que - segundo ele - tinha o hábito de  ouvir missa e comungar em dias de semana 

(que não eram feriados), havia pedido ao Padre Ramos que ele lhes fosse rezar missa. O 

padre disse não ter podido recusar pelo fato de a mesma família costumar ajudá-lo muitas 

vezes, sempre que atrasava o pagamento de seu ordenado. As faltas horárias passariam então 

a ocorrer quando o período letivo da escola coincidia em alguns poucos minutos com o 

tempo da missa que o professor precisaria celebrar, já que, pelas razões acima expostas, ele 

se via na “precisão de servir”. 

 

 

 
“Responde a isso o Comissário que é melhor cometer uma falta inteira porque os estudantes vão 

perverter-se nesta hora; porém ainda mais pervertem em duas horas e meia, porque, ignorando os 

pais a falta do Professor, os estudantes dizem em casa que vão para a aula, e vão brincar em todo 
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este tempo, como já tenho visto: além disto, o Comissário não tem tido este receio, quando 

muitas vezes tem mandado a mim e a outros Professores despedir os estudantes no meio da 

classe, e ir para exames de outros estudantes. Diz mais, que é mau exemplo para os outros 

Professores; mas os outros Professores sabiam o fim para que eu saía, e não sei que mau exemplo 

era o eu dizer missa, cometendo essas faltas horárias, dando exemplo de exatidão em tudo o mais: 

finalmente, assim como eu me emendei, depois que fui repreendido no Real Nome de Vossa 

Magestade, já me teria emendado se o Comissário me tivesse admoestado, que isto era 

repreensível e contra a lei; porém ele nunca me admoestou, somente dando conta a Vossa 

Magestade. Mas não deu conta a Vossa Magestade que no mês de agosto nos exames dos 

estudantes, manda trabalhar os Professores dias inteiros, até de noite com luz acesa, e que muitas 

vezes nos dias feriados os priva de seu descanso sem ordem de Vossa Magestade, como ainda no 

dia vinte de julho fez a dois professores, mandando-os chamar para serem testemunhas da 

repreensão que Vossa Magestade me mandava dar: nem dá conta a Vossa Magestade que estou 

na aula com os pés no ladrilho, e quase sem cadeira para me assentar, e que na minha aula está 

uma banca vergonhosa e indigna de se dizer que é uma banca de Aula Régia: nem dá conta que 

nos sábados estamos rezando a ladainha ajoelhados voltados para uma parede sem termos diante 

de uma imagem de Nossa Senhora: nem dá conta que nos transferiram o nosso pagamento para 

depois da Junta do Tabaco, pagando-se-nos antes do Conselho da Fazenda: portanto, se, à vista 

das razões expostas, as quais poderei demonstrar, julgar Vossa Magestade que a repreensão foi 

justa, imploro a Benignidade de Vossa Magestade Se Digne lançar um véu de esquecimento 

sobre as minhas faltas pretéritas, ficando eu emendado para o futuro, sem ainda me utilizar das 

duas faltas que Vossa Magestade abona, logo que me conste que assim é do Agrado de Vossa 

Magestade.!”
116

 

 

 

 

Algum tempo depois, o mesmo problema volta a ocorrer e a referida escola 

presencia novamente a contraposição entre o poder do porteiro e do Comissário dos Estudos 

de um lado e o lugar social desempenhado pelo professor da turma de outro lado. Em 16 de 

janeiro de 1829, o Professor Manoel Joaquim Pires Ramos declarava em carta endereçada ao 

Rei ignorar a causa pela qual o Comissário dos Estudos suspendeu-lhe o pagamento do 

terceiro quartel do ano de 1828. O professor afirma não haver cometido um maior número de 

faltas do que aquele que lhe era facultado pela lei e, ao informar o contrário, o Comissário 

dos Estudos estaria faltando com a verdade, já que não ia nunca ao estabelecimento e, por tal 

razão, nada saberia dizer, a não ser o que o porteiro lhe informava. Aliás, o porteiro 

costumava gabar-se do fato de que “o Comissário o tem por muito certo no serviço e por isso 

não vai visitar aquele estabelecimento”. Muitas vezes - conta o Padre Ramos - podia haver 

algum atraso por parte dos professores à medida que o sino não era tocado na hora certa. Nas 

palavras do professor: “e se eu me demorava alguma vez em entrar para a aula era esperando 

que o Porteiro tocasse o sino porque eu muitas vezes ia mais cedo, supondo que ele tocava o 

sino pelo tempo e ele tocava pelo sol e vice-versa.”
117

 O professor relata, então, que o 

porteiro era, de fato, seu inimigo desde aquele princípio do ano de 1823, a partir de quando 

nada mais fazia a não ser entretecer intrigas que pudessem prejudicar a todos os que 

considerasse seus adversários, gabando-se, ainda para mais, da alta reputação que teria aos 

olhos do Comissário dos Estudos. A conduta daquele porteiro, aos olhos do docente, chegava 

a ser perigosa, em virtude de criar o ambiente de descofiança, mal estar e intriga - com um 

levar e trazer de falsas informações... 
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“(...) porque o porteiro dá ao Comissário ótimas infomações daqueles que lhe pagam jantares e 

merendas ou lhe dão dinheiro, e dá péssimas informações daqueles que não lhe fazem o mesmo, e 

o Comissário dá a Vossa Magestade as mesmas informações que dele recebe, ou por estar 

iludido, ou não sei porque, e não quer informar-se com pessoas honradas para informar com 

verdade a Vossa Magestade, e por isso o Porteiro gaba-se que dá e tira cadeiras em Lisboa a 

quem quer, e me disse a mim no dia 31 de Outubro que, se eu era Professor, era por ele querer e 

no mês de Novembro, antes de me ser intimada a suspensão do exercício do Magistério, disse que 

eu ia ser expulso da cadeira por causa dele, e diz que o seu filho estudante há-de ser Professor de 

Gramática e Língua Grega porque o Comissário já lhe prometeu isso mesmo e por isso estão os 

professores e mestres de Primeiras Letras gemendo debaixo de insultos, calúnias e acusações 

falsas e se Vossa Magestade mandasse devassar sobre a conduta do Comissário, sendo ouvidos 

não só os Professores mas também a vizinhança dele, talvez pareceria muito diferente do que tem 

inculcado a Vossa Magestade.”
118

 

 

 

 

Em um último ofício do professor, o Padre Ramos finalmente explicita suas 

suspeitas, expondo o caso do princípio ao final. Diz então - dirigindo-se na verdade à Junta 

da Diretoria Geral dos Estudos - que o Comissário dos Estudos António de Castro ou não 

pode ou não quer visitar os estabelecimentos de ensino e as escolas de Primeiras Letras. 

Para, no entanto, exercer sua tarefa de fiscalização - e ele já havia dito isso em carta anterior 

- servia-se dos porteiros, das mesmas instituições como “espias para indagar da vida 

particular a pública dos professores e dos Mestres de Primeiras Letras”
119

. Por tal razão, 

dando o porteiro talvez informações falsas ao Comissário, este daria também informações 

falsas ao Rei. O porteiro, na verdade, daria ótimas informações daqueles que lhe pagassem 

jantares, merendas ou talvez lhe dessem mesmo dinheiro, dando péssimas referências dos 

demais, que porventura se recusassem a tal suborno. Sendo que o Comissário dava-se por 

satisfeito das informações do porteiro, sem tirar quaisquer possíveis dúvidas com pessoas 

honradas da região, o porteiro excedia-se todos os dias um pouco mais... 

 

 

 
“Levo à presença de Vossa Magestade que me consta que o Porteiro Manoel Ribeiro Carvalho 

das Neves tem andado a solicitar testemunhas que jurem contra mim, e por isso todas as 

informações hão de ser dadas a Vossa Magestade como ele quiser, porque o Comissário 

comunica-lhe tudo o que Vossa Magestade manda ou determina e, se assim não fosse, não saberia 

o porteiro antecipadamente que eu era chamado pelo Comissário ao Estabelecimento do Bairro 

do Rossio, para me ser intimada a suspensão do exercício do Magistério, tendo antes dito ( talvez 

porque o Comissário lhe tinha prometido isso ) que eu ia ser expulso e que ainda havia de me 

fazer mais alguma coisa (...) Esta é a certidão do Comissário, que tem inculcado a Vossa 

Magestade dar só crédito a um espia dele, a um homem pérfido, a um homem que só vive com 

imposturas, que deve dinheiro em várias tendas, a um homem que rebateu o ordenado de meses, 

ou quartéis, e depois se apresentou na Tesouraria dos ordenados e recebeu o ordenado dos meses 

ou quartéis que tinha rebatido, a um homem que se cala quando os filhos querem falar, e os leva 

consigo às tabernas, e lhes oferece o copo até antes dele beber. Este é o homem, e o porteiro de 

quem talvez o Comissário terá dado a Vossa Magestade ótimas informações, mas tem faltado à 
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verdade. Estas coisas talvez pareçam exageradas a Vossa Magestade, mas eu espero prová-las. 

Lisboa, 15 de fevereiro de 1829.”
120

 

 

 

 

Por esse exemplo, verifica-se nitidamente que, à luz da história, a questão da 

hierarquia do tecido escolar é mais entrecruzada do que à primeira vista possa parecer. Na 

verdade, o que parecia ocorrer é que entre o Padre Ramos - professor daquela turma de 

estudantes - e o Comissário dos Estudos responsável pela inspeção da referida escola havia 

nítida diferença quanto à compreensão da tarefa educativa. Para o Comissário, a ênfase 

estaria posta no cumprimento do horário, na ritualização da vida escolar perante regras bem 

delimitadas, na obediência, por parte de todos os agentes institucionais a essas prescrições e 

às classificações delas decorrentes. Assim, a escolarização seria um processo de 

ordenamento das próprias hierarquias e do senso de autoridade que, em outra dimensão, 

preside a própria estrutura da sociedade. Com essa percepção do processo, o Comissário 

sequer se constrangia por eleger o porteiro como seu informante, já que supunha ser seu 

direito e seu dever o conhecimento integral de tudo quanto se passava no recinto do 

estabelecimento. O cumprimento de regras seria, a partir dessa estratégia, estritamente 

vigiado. Já para o professor, no contexto de uma pedagogia derivada explicitamente de 

preceitos religiosos, a formação de um leque valorativo seria essencial para a garantia de 

uma salutar formação. A educação é compreendida como a consolidação de um conjunto de 

normas, valores e atitudes que deveriam compor, não apenas a racionalidade, mas 

fundamentalmente o espírito infantil, enquanto elementos formativos do caráter. Por essa 

razão é que o professor não viu de fato com bons olhos a delação do menino que, ao acusar o 

companheiro, teria faltado com seu dever de lealdade. O Padre Ramos, por outro lado, 

também nisso diferenciando-se do Comissário dos Estudos, não via qualquer problema em 

deixar a aula um pouco mais cedo para rezar missa para uma família honrada da região. 

Afinal, para ele, tudo resumia-se, ao fim e ao cabo, em uma tarefa catequética, não havendo 

assim quaisquer compromissos com uma perspectiva de uma ‘profissionalização a tempo 

inteiro’
121

. 

 

 

 
 

 

UM PROFESSOR ‘DE MORAL ESTRAGADA’: SEU OFÍCIO, SEUS ADVERSÁRIOS, SUAS 

TESTEMUNHAS, SUA VIDA FAMILIAR 
 

 

 

Ainda sobre a questão da estrutura de poder na escola, poderíamos citar outro 

exemplo, onde a ação do professor era objeto da queixa contra a escola. Sugere-se, pois, a 

abertura de um concurso para o cargo que ele ocupava. O proponente era José Manoel de 

Campos Fea da Vila de Alter do Chão, que envia para o rei uma representação em cujo ofício 

destaca o estado de abandono em que se encontrava a instrução primária daquela vila por 
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causa da permanência do professor em exercício, Balthazar Correa do Inço. Era 24-1-1854. 

A atuação daquele professor no magistério primário era desaprovada porque absolutamente 

imprópria, segundo o relator. Os alunos em nada aproveitavam suas lições e, como 

conseqüência, a permanência de tal indivíduo como regente de classes apenas significaria um 

ônus a mais para o Estado.  

 

 

 

 
“A sua incapacidade e ignorância dos principais rudimentos da ciência é tão notória que passa já 

dos limites do escândalo. Muitos anos o tem este povo sofrido, cheio da maior paciência; mas ele 

pouco se importa que não seja procurado para dar suas lições de Primeiras Letras, porque assim 

come mais descansado o ordenado que a Nação lhe dá; mas os pais, que têm filhos a que desejam 

dar a primeira instrução, têm se visto na dura precisão de lhes procurar mestres particulares, para 

os ensinar mediante uma paga. Não é só (...) que se vê obrigado a mendigar um mestre para os 

seus tenros filhos: são quase todos os seus concidadãos, que imitam o seu exemplo, sendo este 

mau estado já bem antigo; mas a opressão tem sido tanta que ninguém mesmo se tem atrevido a 

dirigir as suas queixas a autoridade superior do Distrito pelo medo de caírem no desagrado do 

Administrador do Concelho de que é compadre. Pensam e pensam bem que, lembrando-se de que 

nada se procederá sem a prévia informação dele, o negócio se tornará ilusório e, divulgada a 

queixa, segue-se logo a vingança. Ninguém leva a mal que o Administrador seja tão seu amigo e 

lhe preste mesmo os socorros de que muitas vezes precisa; mas proteger um escândalo e 

contribuir para que ele seja autoridade judiciária, reconhecendo nele a sua bem pública 

incapacidade, não é isto muito vulgar. Acontece daqui que assim autoriza um roubo à Nação, 

dando-se-lhe uma cadeira que ele nunca foi capaz de reger; e tem sido tão notável o abuso que até 

se tem consentido que, na relação que dá dos seus discípulos, se introduza nomes supostos, e de 

rapazes que nunca entraram o limiar da porta, e tudo isto para fazer crer que a aula é muito 

concorrida e se não saiba o contrário e os motivos. Se ele não é capaz de ler o que escreve, como 

poderá ele ensinar o que não sabe ?”
122

 

 

 

 

 

Além de ignorante e incapaz de ensinar, o professor teria na ocasião uma conduta 

duvidosa e uma moral ‘muito estragada’, segundo os termos do autor da queixa. Isso 

reforçaria a convicção dos pais no sentido de não lhes enviarem os filhos. Após quinze dias 

de escola, as crianças que frequentavam aquelas aulas passavam a utilizar em casa 

expressões grosseiras e termos chulos, sendo que tal linguajar - não podendo ser 

caracterizado como pertencente aos hábitos das famílias - só poderia ser, de fato, obra do 

professor. Para o relator, os fatos e escândalos públicos eram tão notórios que já nada 

precisaria ser a isso acrescido. Sugere-se então que o docente fosse destituído da cadeira que 

ocupava e que a escola fosse provida por um professor substituto, realmente capaz de 

proceder com habilidade e dignidade, “que ensine rima pelo Método Castilho, pois só assim 

bem dirão os Pais de famílias e autoridades que para isso cooperam.”
123

 

Alguns meses depois, em 20-5-1854, por parte da administração do concelho, foi 

encaminhado ao Governador Civil um ofício correspondente a uma averiguação que 

supostamente teria sido encaminhada pelo mesmo Governo Civil de Portalegre, com o 
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propósito de verificar se tinham ou não procedência as críticas que haviam sido imputadas ao 

professor primário Balthazar Correa do Inço naquele aqui caracterizado ‘requerimento 

acusatório’. O relator - José Maria da Silva Leal - declarava ter estado na Vila de Alter, a 17 

de julho, sem haver entretanto dado conhecimento disso ao Administrador do Concelho. Seu 

objetivo - como ele próprio destacaria - era aferir a justiça ou injustiça das acusações. E, de 

fato, perguntando em Alter sobre a capacidade literária do referido professor, teria 

efetivamente constatado que aquele indivíduo era motivo de execração pelos pais de família 

e de riso para todos. 

 

 

 

 
“Aquele homem poderá ser bom logista, bom Seiareiro, porque esta é a vida a que se entrega; 

mas bom professor de ensino primário jamais o será porque não tem habilitações para isso, nem 

procura adquiri-las. Falando da sua eficácia, terei dito tudo, asseverando a Vossa Excelência que 

se passam semanas e semanas em que ele não aparece à aula, para lecionar os seus discípulos, 

não obstante ser esta em sua própria casa e o número deles não exceder a três: sendo todavia certo 

que Alter tem hoje mais de cem crianças nas circunstâncias de frequentarem a escola, e que, sem 

dúvida a frequentariam com aproveitamento se o professor de instrução pública daquela vila 

fosse um homem com os necessários predicados de um diretor da mocidade. Já disse que se 

passam semanas sem que este apareça à aula; (...) mas não disse ainda que ele encarrega a direção 

dela a um filho de quatorze a quinze anos, discípulo de tal mestre, que logo que se vê só, mais 

trata de folgar do que estudar (....) E eu digo: se em Alter não há um jovem que saiba ler e 

escrever, é disso causa o atual professor, Balthazar Correa do Inço.”
124

 

 

 

 

 

Em 27-5-1854, em ofício dirigido ao Conselho Superior na pessoa do Ministro e 

Secretário de Estado e Negócios do Reino, o Governador Civil Diogo António Palmin Pinto 

relata a princípio que procedeu à investigação sobre a situação do ensino primário na 

localidade de Alter do Chão, tomando “informações particulares e confidenciais sobre as 

graves acusações que ali se fazem, e soube, por pessoas sérias daquela Vila, e ainda por 

outras do Crato, mui relacionadas em Alter, que efetivamente as arguições em geral são 

fundadas; e que em conseqüência a instrução pública corre naquela Vila quase abandonada e 

pessimamente dirigida.”
125

Na seqüência, o Governador Civil explica que se o 

comportamento moral e civil do professor não podia ser qualificado de escandaloso, como 

fazia crer a queixa do advogado José Manoel de Campos Feo, não era, em hipótese alguma, 

o que se poderia considerar exemplar ou mesmo regular. O expositor não explicita, 

entretanto, o que pretende dizer com isso. Mas conclui expondo que, em função do ocorrido, 

sentia a necessidade urgente de que alguma providência fosse tomada para alterar aquele 

quadro: não cabia a ele dissimular a gravidade da situação, tendo em vista sua 

responsabilidade no cargo que ocupava e a importância da povoação de Alter. 

Procedeu-se, então, a partir do mês de Agosto a uma autuação, na qual 

testemunhas seriam inquiridas para averiguar formalmente a veracidade dos fatos que 

constavam da acusação contra a pessoa do professor. Por ordem do Governador Civil de 

Portalegre,  as testemunhas escolhidas deveriam ser pais de família e principais proprietários 

daquela localidade. Esse escrúpulo quanto à escolha das testemunhas é na ocasião justificado 

pelo pressuposto de que se tratava de um caso bastante melindroso, por envolver a figura do 
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professor de instrução primária nos aspectos de sua conduta moral, civil e profiisional. 

Depois de confeccionado o auto de investigação, o acusado deveria dele tomar 

conhecimento, devendo ainda responder por escrito aos artigos da arguição que lhe seria 

feita. Os autos do processo, bem como a resposta do acusado, seriam finalmente remetidos 

pelo administrador do concelho de Fronteira ao Governador Civil que, por sua vez, 

recomendava que fosse mantida naquele caso específico a ponderação, a serenidade e a 

imparcialidade. Ainda por ordem do Governador Civil, as testemunhas passariam a ser 

inquiridas pelo Administrador do Concelho de Fronteira no Concelho de Alter do Chão. 

Deu-se então encaminhamento ao processo e, em 9-8-1854, o professor foi autuado na vila 

de Alter do Chão na Sala de Administração do Concelho. De acordo com o Secretário Geral 

do Concelho de Fronteira (Portalegre), os artigos da acusação contra o professor 

compreendiam os seguintes delitos: 

 

 

 

 
“1º) Que ele não cumpre com os deveres do Magistério faltando semanas inteiras à escola que 

deixa entregue a um seu filho de 14 anos pouco mais ou menos, que mais trata de folgar do que 

estudar e lecionar os alunos; 2º) Que é de uma conduta moral e civil estragada, usando na escola, 

bem como seus filhos, de expressões impróprias e que pervertem; 3º) Que por tudo e pela 

incapacidade notória do professor, os pais de família têm retirado seus filhos da escola, que hoje 

se acha frequentada por três alunos, para os entregarem a mestres particulares a quem pagam.”
126

 

 

 

 

 

No mesmo dia (9-8-1854), o professor responde aos artigos da acusação, contra-

argumentando os três tópicos perante os quais devia explicitar inocência. Antes de mais 

nada, o docente alegava que só deixara de ministrar suas aulas por motivos de força maior, 

quando realmente estava de algum modo impedido. Nessas raras ocasiões - segundo o réu -, 

deixava a cadeira sob responsabilidade de seu filho, um jovem de 17 anos que, já há 4 anos, 

andava como estudante na cadeira de Filosofia Racional com o Padre Diogo Joaquim 

Sardinha - anexando documento comprobatório desse dado, com assinatura do mesmo padre.  

 

 

 
“Quanto ao segundo artigo, devo dizer que estava reservado para que o meu acusador, que o tem 

sido de muitos funcionários honesto, e que apesar de encobrir seu nome, sem me ser por mim 

desconhecido, me atribui defeitos que sobejam nele; que só de má fé podem tachar a minha 

conduta imoral e (...), sendo inteiramente falso quanto se refere no final do citado artigo, pois que 

para isso seria mister ter as suas lições.”
127

  

 

 

 

Por fim, tendo exercido a tarefa do magistério por 29 anos, admira-se o acusado 

de, sendo há 22 anos o responsável pela mesma cadeira da qual o desejavam tirar, pairar 

sobre ele, pela primeira vez e depois de tanto tempo, suspeitas tão graves quanto à aptidão 

para o ofício ao qual dedicara toda sua vida. A respeito da opção de alguns pais de família 

por mestres particulares, o professor diz que não pode ser responsabilizado pela conduta de 
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“certas desinteligências”. Aliás, o acusado arremata declarando que seus discípulos eram em 

número de 12 e não de 3 como mentirosamente havia sido afirmado. Na verdade, o professor 

atribui a má fé de seu acusador a um episódio judicial, no qual - segundo as próprias palavras 

do docente - ele (o mestre) não aceitara “pôr à sua disposição a minha consciência num 

julgamento de uma causa em que ele [ o acusador ] figurava (...) e que eu decidi contra como 

substituto do juiz ordinário, que já fui o biênio passado e que é causa da presente queixa”
128

. 

O administrador do concelho de Fronteira efetua em 9 de agosto de 1854 um 

inquérito, que tem lugar na própria vila de Alter, onde testemunhas seriam então ouvidas a 

propósito do processo. Foram no total oito as testemunhas inquiridas, que trariam novos 

elementos para o prosseguimento da investigação. 

A primeira testemunha ouvida foi Valério dos Santos Pinto, de 51 anos de idade, 

casado, exercendo a profissão de boticário, residente na vila de Alter, “testemunha jurada aos 

Santos Evangelhos para dizer a verdade e só a verdade do que souber e lhe for 

perguntado”
129

. Ele declarou ser verdade que o professor, às vezes, faltava e, em tais 

ocasiões, deixava com os encargos do magistério o filho de 14 anos, o que, efetivamente, 

causava insatisfação e por vezes transtorno às famílias, levando inúmeros pais a retirarem os 

filhos da escola para encaminhá-los para a instrução de mestres particulares. Já Joaquim da 

Costa Callado - a segunda testemunha ouvida - com 50 anos, casado e lavrador - não sabia 

dizer se o professor faltava ou não às aulas. Não tinha também conhecimento do fato de o 

mestre utilizar expressões impróprias em sala de aula. Julga apenas que muito daquilo que se 

atribuía à incapacidade ou à ausência de zelo do professor derivava na verdade da 

proliferação de mestres particulares naquela região. Francisco Inácio Gonçalves, de 39 anos, 

casado, escrivão do Juízo Ordinário, também opta por não se pronunciar sobre as faltas e 

sobre a conduta do docente, mas reitera que eram tão concorridas as aulas dos “mestres 

particulares a quem se paga” que o próprio professor Balthazar teria encarregado a um deles 

a instrução de seu filho. 

Pelo relato de Crispino Jorge Alves - de 45 anos, casado, sapateiro e 4ª 

testemunha inquirida -, algumas vezes, de fato, o professor confiava as aulas a seu filho, que, 

entretanto, cumpria com muita dignidade essa tarefa. Sobre as expressões que o professor 

usaria, nada pode dizer a respeito, “mas disse que há, como sempre houve, mestres 

particulares a quem pagam mas que não obstante tudo isso a escola do dito Balthazar é 

frequentada por mais de uma dúzia de alunos e mais não disse”
130

. Victor José tinha 36 anos, 

era casado e também exercia o ofício de sapateiro. Para ele as denúncias tinham razões de 

existir; o professor não cumpria os deveres do magistério como seria de se esperar, os alunos 

tinham poucas aulas e nada aprendiam. Ele mesmo - a testemunha - pretendia tirar o filho da 

escola e levá-lo a um mestre pago.  

Para Francisco Lopes - casado, 40 anos, carpinteiro-, Balthazar cumpria, sim, 

todos os requisitos necessários a um professor de instrução primária; e, como prova disso, 

destacava o fato de seus dois filhos, com idade de 8 e 5 anos, sendo alunos do referido 

docente, serem já capazes de ler “em livro”, tendo ambos, além da pouca idade, apenas um 

ano de freqüência à escola. Para essa sexta testemunha, a própria recorrência das famílias a 

mestres particulares jamais poderia ser atribuída à má conduta pessoal ou pedagógica 

daquele professor. Por outro lado, mesmo o filho, a quem o mestre algumas vezes confiava a 

tarefa de substituí-lo, tinha já 16 anos e era, acima de tudo, “rapaz bastante esperto”. 

O depoimento de Joaquim da Costa, de 49 anos de idade, também foi 

peremptório na defesa do professor. Consta do manuscrito o seguinte:  
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“(...) respondendo ao primeiro artigo da acusação, sabe que Balthazar Correa do Inço, professor 

primário desta vila, que além de exercer o seu magistério, tem outras coisas mais em que se 

ocupa e é de opinião dele declarante e reconhecido por todos que um professor primário não pode 

subsistir com um ordenado tão módico que atualmente vencem todos, que nas algumas faltas que 

se diz cometer no exercício de seus deveres, é substituído por um seu filho de idade de dezessete 

anos, o qual se dedica à vida eclesiástica e que (...) já fizera o exame de Gramática Latina na 

Cabeça do Bispado donde consta ter ficado aprovado. Respondendo ao segundo artigo disse que 

há muito tempo não frequenta a casa do dito professor e nem sabe se ele usa ou deixa de usar 

expressões impróprias a uma casa de educação; e sobre a sua moral, não acha que tenha um 

procedimento que cause mais escândalo nesta vila, que diz maus exemplos a seus filhos ou seus 

discípulos. Respondendo ao terceiro, disse que sabe que o professor primário há vinte e nove 

anos exerce esta ocupação e que nos exames que tem feito tanto em Lisboa como na Cabeça do 

Distrito tem sido aprovado convenientemente e, quanto à freqüência dos rapazes, tem ouvido 

dizer que são poucos e mais não disse e depois de lhe ser lido o seu depoimento o achou 

conforme e assinou (...)”
131

  

 

 

 

Como se pode constatar, algumas das testemunhas pareciam convictas da 

inocência do referido professor, embora pudessem também parecer constragidas em assumir 

explicitamente tal parecer. Talvez, de algum modo, tivessem receio de represálias. Consta 

ainda do processo a certidão de batismo de Augusto, o filho do professor Balthazar, nascido 

em 23-12-1837, contando, portanto, com aproximadamente 17 anos em 1854.  

Uma carta confidencal sobre esse caso seria remetida por Vicente P. Gomes de 

Carvalho ao Governador Civil do Distrito de Portalegre, no dia 18 de dezembro de 1854. O 

texto dizia trazer o resultado das diligências a que o remetente procedera confidencialmente 

nos dias 15 e 16 de dezembro corrente acerca da acusação que havia sido imputada a 

Balthazar Correa do Inço. A indagação secreta que o relator fizera teria ocorrido calcada no 

fato de ser ele supostamente um absoluto estranho àquela localidade, com praticamente 

nenhuma relação com as pessoas de lá, o que facilitaria a informação que desejava obter, 

mediante o testemunho de pessoas  

 

 

 
“(...) respeitáveis, de reconhecida probidade e absolutamente insuspeitas e desapaixonadas. Era 

isto necessário porque eu estava prevenido de que alguém, com influência e autoridade naquela 

povoação, liberaliza a este homem decidida e mal entendida proteção, que ele está longe de 

merecer como tive ocasião de verificar, perguntando e ouvindo as pessoas, a quem pedi me 

habilitassem a dar uma informação imparcial e verdadeira sobre a sua conduta, assim na vida 

privada como no desempenho das funções do magistério que exerce.”
132

 

 

 

 

O inquérito seria, diante disso, complementar ou ratificador daquele anterior que, 

como insinua o redator, fora induzido. As pessoa consultadas, nesta segunda averiguação, 

foram: um proprietário, três eclesiásticos, sendo que um deles era o pároco da freguesia e 

outro um professor de Latim, Lógica e princípios de Teologia Moral; dois chefes de família, 

dos quais não constava o nome. Tais indivíduos, todos confidencialmente, teriam confirmado 

a versão contida na queixa de acusação e até o pároco, que visivelmente não queria se 
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comprometer, alegando isolamento e nenhuma convivência com o referido professor, não 

pôde deixar de expressar o mau juízo que fazia dele. 

 

 

 
“Na opinião geral daquela gente, a substituição do professor por outro mais idôneo é uma 

necessidade altamente e de há muito tempo reclamada pela conveniência da instrução pública; 

pois que não só não tem a capacidade e inteligência que requer o ensino primário, mas, quando 

ele ainda tivesse mais alguma idoneidade e suficiência de instrução tem, dado, como sempre tem 

sido, a outros gêneros de vida, que chamam de preferência a sua atenção e cuidado, tem 

abandonado em certas épocas a regência da cadeira; e por isso é sempre nulo o aproveitamento de 

seus alunos. Nos primeiros anos, teve na vila uma loja de venda; e quando, para a fornecer dos 

objetos necessários, ia a Lisboa (o que fazia por vezes), costumava entregar a direção do ensino a 

um Francisco Costa Vinhas, que hoje está muito velho e quase demente, e por isso o não pode 

interrogar. Passados alguns anos, abandonou o comércio e aplicou-se à cultura de terras, 

estabelecendo uma pequena lavoura, que ainda hoje conserva, e lhe rouba a maior parte do 

tempo. No ensino do limitado número de alunos que tem sempre frequentado a aula, costumava 

empregar um seu filho de menor idade, que os discípulos não respeitavam como é natural, sendo 

nessas ocasiões a escola uma casa de brinquedo. Ultimamente, por lhe constar que este seu 

procedimento era censurado no público, incumbia os alunos a um barbeiro seu vizinho, por ter 

saído a dias para Alvega. Como homem, não é melhor a sua conduta. Nos primeiros tempos do 

magistério, viveu em público e escandaloso concubinato com a mulher com quem depois casou, 

advertido para isso por alguns amigos que, naquela época, o protegiam: ultimamente, há um ou 

dois anos, separou-se dela, expulsando-a de casa. Não encontrei das pessoas por mim consultadas 

quem soubesse se na aula usava de expressões torpes e impróprias, como se diz no 2° artigo da 

acusação. Mas vários me disseram que se não peja de soltar palavras que revelam uma péssima 

educação, diante não só de estranhos, mas de seus próprios filhos, propalando mesmo opiniões 

anti-religiosas na presença destes, e da gente rude dos campos que emprega no serviço da 

lavoura. Por todos estes motivos e principalmente pelo nenhum aproveitamento dos alunos que 

ensina, os chefes de família vêm-se obrigados a mandar seus filhos a aulas de mestres 

particulares, a quem pagam 300 a 400 réis mensalmente, deixando outros muitos de aprender, por 

não terem seus pais meios bastantes para lhes pagarem a instrução. Entre as pessoas que acima 

indiquei, havia um compadre e amigo do professor arguido, que me disse: ‘Tenho três filhos; se 

quis que aprendessem a ler e a escrever, paguei a mestres que os ensinaram.’ Outro era um pobre 

homem, pai de nove filhos, que nada possui e vive da sua agência: dois destes estão na idade 

própria para frequentarem a escola de Primeiras Letras e não o fazem, porque - disse o pai - 

mandá-lo à aula do Balthazar é tempo perdido; não os posso ensinar eu próprio, porque faltaria o 

tempo necessário para lhes ganhar o pão de que precisam todos os meus filhos e para paga a 

mestre não tenho.’ Nestas mesmas circunstâncias há naquela vila muitas pessoas, cujos filhos 

poderiam ao menos saber ler e escrever, se o professor a quem o Estado paga não fosse 

absolutamente incapaz de ensinar, ou não abandonasse o magistério, trocando as suas funções 

pela vida da lavoura, sua principal ocupação.”
 133

 

 

 

 

 

Finalmente tudo levava a crer por este novo inquérito que o professor era 

extremamente mal conceituado naquela terra. O relator explicita que teria sido também 

encarregado de verificar como se portara o Administrador do Concelho de Fronteira na 

investigação que fizera acerca do mesmo assunto. O que se diz é que ele não foi muito feliz 

na escolha da pessoa que o informou e lhe indicou as testemunhas que, perante sua presença, 

depuseram. Embora a grande maioria dos entrevistados nada dissesse sobre a conduta do 

administrador, houve - pelo depoimento do remetente - um que realmente havia censurado 

seus procedimentos. 

Na verdade, para finalizar, parecia ser o próprio Governador Civil do distrito de 

Portalegre - Diogo António P. Pinto - quem queria a substituição do docente Balthazar. No 
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dia 20 de dezembro de 1854, ele dirige um ofício ao Conselho Superior de Instrução Pública 

- do qual era conselheiro -, onde dá o resultado oficial do inquérito que havia sido efetuado a 

partir da Portaria de 13/6, acerca da apreciação do bom ou mau fundamento das acusações 

efetuadas contra o mestre régio daquela vila. O Governador Civil reconhece haver 

contradições nos testemunhos daquelas 7 pessoas preliminarmente inquiridas; ao que se 

acrescia a dúvida quanto à própria lisura do Administrador do Concelho na condução do 

referido processo. O Governador explica que, por tais razões, encarregara o bacharel Vicente 

Pereira Gomes de Carvalho para que ele obtivesse informações e esclarecimentos de pessoas 

‘independentes e graves’. 

 

 

 
“O resultado da diligência é o que consta do Ofício original, que igualmente ponho nas mãos de 

Vossa Excelência para ser presente ao conselho; cumprindo-me dizer a Vossa Excelência que a 

probidade e a prudência deste empregado são garantias suficientes para se ter por verdadeira e 

muito imparcial a sua conta. Por último, afirmo a Vossa Excelência que todas as informações que 

particularmente tenho obtido acerca daquele professor lhe são muito desfavoráveis; e eu entendo 

por isso que é de toda a necessidade substituí-lo por outro, que preste mais proveito ao importante 

serviço da instrução pública.”
134

 

 

 

 

Ocorre que a morosidade dos trâmites do Conselho Superior de Instrução Pública 

ajudara o professor. Nada acontecendo no ano que se seguiu, o provimento temporário de 

Balthazar terminaria e ele teria que se inscrever em concurso público se desejasse continuar 

no magistério. Interessado verdadeiramente em prejudicá-lo, o Governador Civil de 

Portalegre interferiria quando, no ano seguinte, o mesmo professor procurava regularizar sua 

situação pelo caminho do concurso. Através de ofício de seu secretário, o Administrador do 

Concelho de Alter escrevia em 16-11-1855 ao governo de Portalegre, explicitando as razões 

de ordem moral e civil para que alguns postulantes ao cargo - particularmente o professor 

Balthazar - não fossem admitidos no concurso. 

 

 

 
“O professor desta vila Balthazar Correa do Inço não tem idoneidade alguma porque, além de não 

saber escrever nem contar, não tem método de ensinar; é casado e não vive em companhia de sua 

mulher, sendo voz constante que se acha amancebado com uma cunhada; trata os discípulos com 

demasiada aspereza, pelo que os pais lhes têm tirado da aula e dirigido-me muitas queixas e faltas 

que tem cometido no desempenho de suas obrigações. O professor da vila de Sêda, António 

Máximo de Brito, acha-se nas mesmas razões, de não saber, de faltar, e de escândalo público, 

porque, sendo casado, se apartou de sua mulher, para estar vivendo amigado com uma mulher 

solteira, de quem há pouco teve uma filha de que se tomou conta por essa administração e ele 

assinou termo de responsabilidade para a criar e educar à sua custa e pelo que tive várias 

representações dos moradores daquela vila.”
135

 

 

 

 

Na verdade, os obstáculos sobre a conduta pessoal e os hábitos e preferências 

afetivas dos professores pareciam ocupar mais espaço na decisão do que as considerações a 

propósito da capacidade literária e didática dos mesmos docentes. Ao mestre, não caberia 
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apenas a instrução. Havia que se educar sobretudo pela lisura, pelo modelo de hábitos de 

civilidade e cortesia, pelo exemplo cotidiano oferecido por padrões de uma moral e de uma 

conduta irrepreensíveis. Há que se perceber o nítido percurso político que tais escolhas de 

professores percorriam, perfazendo os interesses e as necessidades das elites locais. De toda 

a maneira, o caso de Balthazar ilustra, com precisão, a própria ideologia quanto à conduta 

privada que caracterizaria o bom mestre da juventude: ao postular esse encargo, o 

pretendente deveria ser, antes de tudo, obediente aos interesses e às autoridades 

estabelecidas; mesmo quando essas autoridades não fossem imediatamente visíveis. O papel 

do Governador Civil de Portalegre é sem dúvida maior do que quer fazer acreditar o 

laconismo da documentação. Diogo António Pinto, já em 17-11-1855, informava o Conselho 

Superior de Instrução Pública sobre o ofício que lhe fora remetido pelo Administrador do 

Concelho de Alter do Chão. De acordo com os termos deste texto, ele reitera a crítica quanto 

à capacidade literária e moral dos dois professores, recordando ainda que os provimentos 

temporários de ambos venciam naquela ocasião. As cadeiras seriam, por tudo isso, postas a 

concurso. O Governador, diante do fato, sugere então a destituição dos dois aqui qualificados 

‘empregados’ por terem ambos revelado péssima conduta moral, sendo também ‘relaxados’ 

no desempenho de suas tarefas docentes. Na carta que remete ao Conselho Superior de 

Instrução Pública, o Governador Civil diz o seguinte: 

 

 

 
“Tendo-me dirigido o Administrador do Concelho de Alter do Chão o ofício (cópia inclusa) sobre 

a incapacidade literária e moral dos professores de ensino primário da dita vila, Balthazar Correa 

do Inço, e da freguesia de Sêda António Máximo de Brito; julgo do meu dever prevenir a Vossa 

Excelência, informando que, por forma alguma, convém ao Serviço de Instrução Pública que os 

ditos dois professores sejam novamente providos nas cadeiras que atualmente regem, postas 

agora a concurso por terem findado os respectivos provimentos temporários. Aqueles dois 

empregados, além de inábeis, inteiramente faltos de instrução, e de péssima conduta moral, são 

escandalosamente relaxados no cumprimento de seus deveres, como por vezes tenho levado a 

conhecimento de Vossa Excelência, e nomeada e ultimamente nas observações do Mapa de 

Instrução Pública junto ao Relatório que por cópia acompanhou o meu ofício n° 330 de 9 do 

corrente, e por isso considero da maior urgência a sua destituição.”
136

 

 

 

 

Na verdade, Balthazar Correa do Inço era nascido na Galiza, e se naturalizara 

português em 1816 por ser filho de pais portugueses. José da Cunha e Silva, secretário do 

Liceu Nacional do distrito de Portalegre, em nome do Comissário dos Estudos, relata que 

Balthazar Correa do Inço havia feito seu exame como opositor à cadeira de ensino primário, 

estabelecida na Vila de Alter do Chão. Trouxe, na ocasião, atestados do pároco, do 

administrador do concelho, e da Câmara Municipal da referida vila, para provar que nada 

depunha contra si em termos de conduta moral e civil e que não padecia de qualquer moléstia 

contagiosa. Alguns professores de instrução secundária e primária compuseram o júri do 

concurso de Balthazar. Examinado - nos termos do relator, que de algum modo se opunha ao 

parecer que havia sempre sido expresso pelo Governador Civil do distrito - “com 

imparcialidade e retidão”, o postulante foi aprovado no concurso. 

Na ocasião, Balthazar declarava, com testemunhas, que lecionava naquela vila há 

24 anos, ensinando com regularidade e mostrando conduta civil e religiosa apropriada. Antes 

disso, havia lecionado em Assumar, onde esteve até que a Junta da Diretoria Geral dos 

Estudos o transferisse para essa vila de Alter. A mulher lhe havia roubado e fugido, deixando 

ao seu exclusivo encargo cinco filhos menores para cuidar. Tinha sido aprovado em todos os 
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concursos de instrução primária que havia prestado. Há doze anos havia uma queixa na 

justiça contra ele, processo pelo qual era acusado de atirar em Gaspar José de Morais, crime 

que, entretanto, nunca se provou, porque - segundo declarava o professor - tudo era o 

contrário do que se dizia. Também nesse caso persiste a suspeita, sendo talvez verdadeiro 

tudo o que se diz, mas também verdadeiro seu contrário; em função das lentes e do filtro dos 

que julgam costumes e vida privada como aspectos relevantes para a profissionalização do 

pessoal do magistério. Juízos de valor à parte, ficamos com a palavra entrecruzada dos 

diferentes e díspares depoentes que, diante de nós, apareceram. Era a escola de instrução 

primária que, de qualquer forma ia sendo engendrada pelo mundo da unificação de símbolos, 

valores e territórios.  

Mas a procura pela escola, ao longo do período investigado (1820-1910), 

pareceu-nos bastante presente e consoante com a complexificação de uma racionalidade 

progressiva imposta à vida escolar. No princípio, não havia sequer regularidade naquelas 

escolas. O raio de ação dos órgãos superiores encarregados da instrução era pequeno, a 

formação do corpo docente praticamente não existia. No último quartel do XIX, 

inegavelmente, a situação era já outra. Havia, bem ou mal, um esforço de inspecionar as 

escolas e a profusão de compêndios didáticos publicados e aprovados todos os anos agia no 

sentido de trazer certa padronização quanto aos conteúdos didáticos que faziam a rotina da 

sala de aula. Por outro lado, as escolas destinadas à habilitação do magistério davam outra 

qualidade àquele profissinoal da instrução. Ser professor passaria a significar a obtenção de 

um novo e mais elevado lugar social, que não condizia com a caricatura feita por aquela 

literatura de cordel que falava com sarcasmo nos mestres de escola. A profissão do 

magistério passa a ser, cada vez mais, ambicionada pelas mulheres; se não para si, ao menos 

como possibilidade para que suas filhas desfrutem de uma posição que minimamente as 

protegeria das tiranias do serviço doméstico. Podemos depreender isso da carta dirigida ao 

Rei de Portugal no ano de 1874, onde uma mãe de família solicitava, a título exclusivamente 

pessoal, instrução para sua pequenina filhinha. Consta, assim, dos antigos papéis do Arquivo 

Central das Secretarias de Estado o seguinte pedido: 

 

 

 

“Senhor, 

Ignacia da Conceição de 42 anos de idade, casada, com três filhos menores, doente e falta de 

meios, vem respeitosamente à presença de Vossa Magestade solicitar a graça de ser admitida na 

Escola Normal sua filha Maria Dalgisa de 7 anos. Certa de que Vossa Magestade, como Pai e 

como Rei, se dignará escutar o pedido justificado de uma Mãe pobre e aflita, que ambiciona a 

educação de seus filhos, pede e espera lhe seja deferido pela maneira requerida.”
137

 

 

 

 

 

 
O MANUSCRITO DA HERANÇA ESCOLAR: UMA FORMA TODA SUA... 

 

 

 

Agência de moralização, a escola fabrica pois o profissional com que pretende 

lidar. A uniformidade era plataforma já apontada como aposta da história. Ao professor de 

instrução primária, cabia a tarefa que anteriormente pertencera ao pároco: confessor e guia 

de populações. Para isso, os cuidados perante a conduta individual deveriam ultrapassar as 

fronteiras da própria escola. Havia uma dimensão do sagrado a ser aqui fabricada. Desejava-
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se, perante ela, fabricar a ilusão e dispor dela para a ação coletiva: usos e costumes eram 

portanto a verdadeira finalidade da escola moderna. Ocorre que, permeada por conflitos e 

confrontos entre os diversos agentes que compunham sua teia, a instituição convive com 

universos simbólicos e valorativos multifacetados. Isso leva a crer que, embora reproduzindo 

um conjunto de códigos e de saberes produzidos pela sociedade de que faz parte, a escola 

também inventa novos significados, recria pela apropriação o leque da cultura com que 

trabalha. Pensar a escola é pensar a interação entre a comunidade familiar, os alunos, 

professores, inspetores, porteiros.... Há dissonância entre essas vozes; há ruídos; mas há 

também melodias entrecruzadas, há harmonia. A forma ou gramática da escola - para 

emprestar as expressões de Vincent e Tyack
138

 - só poderá ser compreendida mediante a 

análise conjugada dessas diferentes vozes, que traçam, no panorama geral, distintas visões 

acerca do lugar social ocupado efetivamente pela escolarização. Nessa medida, em seu 

traçado cotidiano, a escola institui o território do inédito e inventa algo de novo, ao procurar 

cumprir uma incumbência que acreditava ser sua vocação institucional. 

A escola que vive o dia-a-dia da sala de aula não corresponde exatamente à 

escola reclamada por políticos, criticada por jornais, ressaltada por pedagogos. Entretanto, 

também não é alheia a todos esses discursos cujo movimento procuramos traçar nos 

capítulos anteriores. Compreender a sala de aula exige, pois, essa sintonia com o tempo: 

tempo dos professores, sim, mas também tempo de alunos, de inspetores, de Comissários de 

Estudos, de porteiros; tempo das famílias e do liberalismo; tempo da máquina a vapor e da 

industrialização; tempo, enfim, da comemoração do estado nacional.... Vivia-se um tempo 

onde cada vez mais se firmaria o lugar dos compêndios na escola. Por sua vez, as intenções 

dos autores desses compêndios não correspondem exatamente ao uso que o professor faz 

desses conteúdos que procura transmitir. Por sua vez, o aluno fará uma triagem daquilo que a 

escola efetivamente lhe traz em termos de significado; as famílias interpretarão esse 

conjunto. Parece evidente que, nesse contracanto, há conflito, há disputa de representações, 

há confronto, há concorrências, há contradições. Por tudo isso, a ação escolar interage com a 

história, é filha de seu tempo. A construção da escola parece-nos nessa medida, antes um 

diálogo dos atores educativos com sua época, com seu país, com sua região, com os poderes 

locais e globais (políticos e econômicos), com seus semelhantes, consigo próprios... 
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ESCOLAS E POPULAÇÃO, POR DISTRITOS E POR REGIÕES 
 

 

Reproduzimos abaixo alguns quadros, publicados em revistas da época e que traziam a 

estatística da instrução.  

 
QUADRO 1: Revista Universal Lisbonense, tomo II, anno 1842-43, p.63. 

 
Districtos 

administrativos 

População. Custo em réis da 

Instruc. prim.a 

Alunnos: 

Instrucção 

primaria. 

Mestres ou 

cadeiras 

providas. 

Quota dos 

alunos 

pela 
população. 

Vianna 179,112 3.506$666 2,017 44 1 

Braga 292,486 6.836$666 4,049 74 1 

Porto 349,848 7.310$000 2,801 72 1 

Villa-Real 178,144 5.216$666 2,719 67 1 

Bragança 125,771 5.036$666 1,993 56 1 

Aveiro 228,710 5.846$666 2,978 63 1 

Coimbra 239,696 6.726$666 1,857 67 1 
Vizeu 294,703 9.636$666 3,894 123 1 

Guarda 198,310 7.826$666 2,678 86 1 

Castello-Branco 130,787 4.646$666 1,238 43 1 

Leiria 126,862 3.776$666 1,151 35 1 
Santarem 145,375 4.316$666 935 43 1 

Lisboa 411,765 14.080$000 2,936 108 1 

Portalegre 82,398 3.776$666 861 36 1 
Evora 82,581 2.606$666 784 22 1 

Béja 105,318 3.326$666 828 33 1 

Faro 128,224 2.576$666 415 16 1 

 3.300,000 97.049$990 34,134 988 1 

 

 

 

 
QUADRO 2: Revista Universal Lisbonense, tomo II, 1.842-43, p.75. 

 

Districtos 

Administrativos. 

Professores. Discipulos. Discipulos por 

Mestre. 

Discipulos pela 

população. 

Vianna 112 3,073 27 55 

Braga 160 3,263 21 87 

Porto 203 3,700 18 92 

Villa Real 23 316 13 449 

Bragança 45 668 15 187 

Aveiro 60 1,287 22 174 

Coimbra 15 277 18 845 

Vizeu 70 1,000 14 288 

Guarda 23 316 13 449 

Castello Branco 24 224 9 570 

Leiria 11 87 8 1424 

Santarem 23 316 13 449 

Lisboa 430 5,634 13 71 

Portalegre 24 287 12 280 

Evora 41 450 11 179 

Beja 41 450 11 779 

Faro 45 668 15 187 

 1350 22,016 16 604 
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QUADRO 3: Revista Universal Lisbonense. Tomo VI, 1846-47, p.376. 

 

      

 

Mappa da população por idades e sexos. 

 
Idade Masculino Feminino Total 

1 55,827 53,639 109,466 

2 44,594 44,594 89,188 

3 39,331 40,938 80,269 

4 37,086 38,600 75,686 

5 35,863 37,328 73,191 

6 35,083 36,515 71,598 

7 34,536 35,946 70,482 

8 35,437 36,885 72,322 

9 35,123 36,557 71,680 

10 34,731 34,150 70,881 

11 33,851 36,672 70.523 

12 33,605 36,406 70,011 

13 33,296 36,072 69,368 

14 33,049 35,804 68,853 

15 32,741 35,470 68,211 

16 34,914 34,575 66,489 

17 31,551 34,181 65,732 

18 31,248 33,854 65,102 

19 30,946 33,525 64,471 

20 30,582 33,131 63,713 

21 29,589 33,368 62,957 

22 29,233 32,966 62,199 

23 28,877 32,565 61,442 

24 28,521 32,064 60,685 

25 28,106 31,796 59,802 

26 27,751 31,294 59,045 

27 27,336 30,826 58,162 

28 26,973 30,417 57,390 

29 26,565 29,957 56,522 

30 26,150 29,489 55,639 

31 22,897 26,881 49,778 

32 22,528 26,447 48,975 

33 22,212 26,075 48,287 

34 21,812 25,642 47,484 

35 21,473 25,208 46,681 

36 21,103 24,775 45,878 

37 20,734 24,342 45,076 

38 20,418 23,969 44,387 

39 20,048 23,536 43,584 

40 19,141 22,493 41,634 

41 18,885 23,083 41,968 

42 18,529 22,647 41,176 

43 13,167 22,206 40,373 

44 17,806 21,764 39,570 

45 17,445 21,322 38,767 

46 17,032 20,817 37,849 

47 16,713 20,428 37,141 

48 16,309 19,935 36,244 

49 15,896 19,430 35,326 

50 15,535 18,988 34,523 

51 14,786 18,819 33,605 

52 14,382 18,306 32,688 

53 13,978 17,792 31,770 

54 13,574 17,278 30,852 

55 13,170 16,762 29,932 

56 12,767 16,250 29,017 

57 12,312 15,672 27,984 

58 11,909 15,159 27,068 

59 11,455 14,581 26,036 

60 11,001 14,002 25,003 

Para cima de 60   110,265 

   3.300,000 
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QUADRO 4: Revista Universal Lisbonense, tomo IV, 1846-47, p.376-77. 

 

 

 

Districtos. 

 

Alumnos. 

População do 

Districto. 

 

Aveiro 2,978 228,710 1 em 77 

Beja 828 105,318 127 

Braga 4,049 292,486 72 

Bragança 1,993 125,771 73 

Castello-Branco 1,238 130,787 105 

Coimbra 1,857 239,606 128 

Evora 784 82,851 105 

Faro 415 128,224 309 

Guarda 2,678 198,310 74 

Leiria 1,151 126,862 110 

Lisboa 2,936 411,765 140 

Portalegre 861 82,398 95 

Porto 2,801 349,848 124 

Santarem 935 145,375 155 

Vianna 2,017 179,112 89 

Villa-Real 2,719 178,144 65 

Vizeu 3,894 294,703 76 

 34,134 3:300,000 96 

 

 

 

QUADRO 5: Revista Universal Lisbonense, tomo IV, 1846-47, p.376-77. 

 

 

 “Os indivíduos existentes nestes distritos, desde a idade de 3 a 13 anos, são:” 

 

 

Aveiro 47,526 

Beja 21,885 

Braga 60,779 

Bragança 26,135 

Castello-Branco 27,178 

Coimbra 47,790 

Evora 17,161 

Faro 26,645 

Guarda 41,209 

Leiria 26,362 

Lisboa 85,565 

Portalegre 17,122 

Porto 72,699 

Santarem 30,209 

Vianna 37,220 

Villa-Real 37,018 

Vizeu 61,239 

 685,742 
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QUADRO 6: Revista Universal Lisbonense, tomo IV, 1846-47, p.376-77. 

“Se ao pé destes números foram postos os alunos que efetivamente frequentaram as aulas do ano letivo de 

1839-40, veremos que de cada 100 que as deveria ter frequentado, não frequentaram em” 

 

Aveiro mais de 6,26 

Beja 3,78 

Braga 6,55 

Bragança 7,64 

Castello-Branco 4,56 

Coimbra 3,75 

Evora 4,57 

Faro 1,56 

Guarda 6,50 

Leiria 4,37 

Lisboa 3,43 

Portalegre 5,00 

Porto 3,89 

Santarem 3,04 

Vianna 5,43 

Villa-Real 7,36 

Vizeu 6,36 

 4,97 

 

 

 

 

 

QUADRO 7: Revista Universal Lisbonense, tomo IV, 1846-47, p.376-77. 

“Esta fração de 4,97 em 100, quer dizer que de 20 indivíduos, que deviam aprender os primeiros rudimentos da 

instrução, apenas 1 os aprendeu, e que, feitos os cálculos competentes, apenas haverá 1 menino em cada 24 

famílias que saiba ler. Tomei a população toda de ambos os sexos para a repartição da instrução primária que 

vem nos mapas respectivos, mas se nela fizer a separação do sexo feminino, e se se acomodar pelas mestras o 

número das discípulas teremos : ( C. A. Costa ) 

 

 

 

 

Districtos. Mulheres. Mestras. Creanças. E a 34 por mestra. 

Aveiro 24,392 1 712 1 

Beja 11,228 1 300 3 

Braga 31.181 1 917 1 

Bragança 13.408 1 394 2 

Castello-Branco 13.944 1 410 3 

Coimbra 25.544 2 375 2 

Evora 8.805 1 259 4 

Faro 13.671 2 201 5 

Guarda 21.142 1 622 1 

Leiria 13.526 1 397 2 

Lisboa 43.896 18 71 14 

Portalegre 8.785 1 258 3 

Porto 37.296 6 182 6 

Santarem 15.499 1 455 2 

Vianna 19.025 2 279 3 

Villa-Real 18.992 1 558 1 

Vizeu 31.417 1 924 1 

 354.751 42 246 4 
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QUADRO 8: Revista Universal Lisbonense, segunda série, tomo II, 9º ano, 1849-1850, p.101. 

Mapa do movimento das escolas públicas e particulares no distrito de Aveiro no ano lectivo de 1847 a 1848 

 
  Sahiram.   

 

CONCELHOS 

Total dos 

alumnos no fim 

do anno lectivo 

anterior. 

Para estudos 

superiores. 

Para 

occupações. 

Por serem 

riscados. 

Sem 

causa. 

Existentes no fim 

do anno lectivo de 

1847 a 1848. 

Agueda 185 15 58 5 2 201 

Albergaria 159 1 18 “ 11 80 

Angeja 146 “ 7 6 12 121 

Annadia 108 5 15 5 1 103 

Arouca 159 3 19 6 6 162 

Aveiro 266 “ “ “ “ 367 

Bemposta 265 1 26 5 18 215 

Castello de Paiva 53 8 4 “ 7 48 

Eixo 129 “ 9 “ 12 111 

Estarreja 261 41 22 19 “ 280 

Feira 315 13 36 24 1 268 

Fermedo 37 “ 5 8 “ 30 

Ilhavo 209 12 6 “ 16 286 

Macieira de Cambra 181 15 13 “ 11 158 

Mira 64 “ “ “ “ 64 

Oliveira d’Azemeis 370 5 61 9 23 394 

Oliveira do Bairro 81 3 20 “ “ 104 

Ovar 412 10 40 “ “ 476 

Pereira Juzan 51 “ 19 “ “ 56 

S. Lourenço do Bairro 54 “ 2 “ 32 20 

Sever 106 5 “ 3 “ 93 

Sora 69 “ “ “ “ 70 

Vagos 67 3 “ “ 15 49 

Vouga 262 6 14 4 20 233 

Somma 4:009 116 394 94 187 3:989 

 
QUADRO 9: O Ensino, revista de instrucção primaria, 6º ano, 1ª série, 30/6/1885, vol. 6, nº 6, p.92-93 

 

ESTATÍSTICA DA INSTRUCÇÃO PRIMARIA 

Número de alunos matriculados por 1:000 habitantes em 1883-1884 

 ESCHOLAS OFFICIAES ESCHOLAS PARTICULARES 

CIRCUMSCRIPÇÕES Sexo mascul. Sexo femin. Sexo mascul. Sexo femin. 

1ª 37,7 28,32 28,1 33,1 

2ª 63,1 18,3 26,4 18,4 

3ª 52,9 12,9 3,0 1,7 

4ª 59,3 9,1 12,2 3,5 

5ª 75,4 31,7 4,2 3,6 

6ª 69,2 23,8 4,6 3,6 

7ª 58,6 26,2 1,6 - 

8ª 49,7 21,3 2,8 4,9 

9ª 36,9 25,6 3,0 8,2 

10ª 25,9 22,5 6,9 11,9 

11ª 57,2 40,8 10,4 19,6 

12ª 36,0 16,7 6,2 18,5 

Reino e ilhas 53,54 22,12 12,50 12,06 

 37,45                                 12,27 

 49,72 
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QUADRO 10: O Ensino, Revista de Instrução Primária, 1º ano, 2ª série, 31/7/1885, vol. 1, nº 7, p.109 
ESTATÍSTICA DE INSTRUÇÃO PRIMÁRIA 

Anno letivo de 1883-1884 

ESTATÍSTICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS EXAMINADOS EM ENSINO ELEMENTAR 
 

 

Numero e  Sexo Escholas officiaes Escholas particulares 

sede das dos Approvados Excluido

s 

Approvados Excluido

s 

circumscripções 

escholares 

alumnos Simplesmen

te 

Com 

distinção 

ou 

adiados 

Simplesmen

te 

Com 

distinção 

ou 

adiados 

1ª Lisboa Masc.º 352 60 46 57 5 8 

 Fem.º 173 30 7 70 66 6 

2ª Porto Masc.º 326 75 54 74 15 24 

 Fem.º 60 37 11 30 8 20 

3ª Coimbra Masc.º 97 3 13 12 1 1 

 Fem.º 18 3 - 4 1 - 

4ª Braga Masc.º 149 18 42 40 3 13 

 Fem.º 11 5 2 18 9 1 

5ª Bragança Masc.º 117 4 16 1 - 1 

 Fem.º 25 1 - 3 - 1 

6ª Vizeu Masc.º 86 6 26 - - - 

 Fem.º 24 7 - - - - 

7ª Guarda Masc.º 82 1 11 6 - - 

 Fem.º 21 7 - - - - 

8ª Castello Branco Masc.º 98 7 14 4 - 1 

 Fem.º 30 3 - 2 3 - 

9ª Evora Masc.º 75 - 15 4 - - 

 Fem.º 33 - 7 9 11 5 

10ª Faro Masc.º 25 4 6 3 - - 

 Fem.º 27 6 4 5 1 - 

11ª Ponta Delgada Masc.º 76 2 20 15 1 2 

 Fem.º 17 - 2 3 - - 

12ª Funchal Masc.º 53 16 2 - - - 

 Fem.º 5 22 - 8 8 - 

Reino e Ilhas Masc.º 1.536 196 265 216 25 50 

 Fem.º 444 121 33 152 107 33 
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QUADRO 11: O Ensino, revista de instrucção primária, 1º ano, 2ª série, 31/10/1885, vol. 1, nº 10, p.179. 

 

 

 

 

CADEIRAS A CONCURSO 

Districtos Concelhos Local da eschola Sexo Grau d’ensino Ordenado 

annual 

Data em que termina o 

concurso 

Aveiro Albergaria-a-Velha S.João de Loure masc. elementar 120$000 21 dezembro, 85 
  Ourique “ elemt.e complemt. 250$000 20 dezembro, 85 

 Ourique Conceição “ elementar 100$000 20 dezembro, 85 
  S.Martinho das 

Amoreiras 

“ “ 100$000 20 dezembro, 85 

  Santa Cruz fem. “ 120$000 17 dezembro, 85 
Beja Almodovar Graça de Padrões “ “ 120$000 17 dezembro, 85 

  S.Sebastião de Gomes 

Ayres 

“ “ 120$000 17 dezembro, 85 

  Cazevel masc. “ 100$000 25 dezembro, 85 

 Castro Verde S.Marcos da 

Atabueira 

“ “ 100$000 25 dezembro, 85 

  Santa Barbara de 

Padrões 

“ “ 100$000 25 dezembro, 85 

Bragança Mogadouro Mogadouro “ elemt.e complemt. 180$000 28 dezembro, 85 

Castello 

Branco 

Idanha-a-Nova Idanha-a-Nova “ elementar 120$000 27 dezembro, 85 

  Monsanto fem. “ 100$000 27 dezembro, 85 

Funchal Camara de Lobos Camara de Lobos masc. “ 100$000 12 dezembro, 85 

Guarda Sabugal Sortelha fem. “ 100$000 20 dezembro, 85 

Lisboa Cadaval S.Simão da Vermelha masc. “ 120$000 26 dezembro, 85 

Portalegre Elvas Barbacena “ “ 100$000 26 dezembro, 85 

  Villa Fernando “ “ 100$000 26 dezembro, 85 

  Arcozellos “ “ 120$000 17 dezembro, 85 
Vizeu Moimenta Passo “ “ 120$000 17 dezembro, 85 

  Parelha “ “ 120$000 17 dezembro,. 85 

  Godim “ “ 100$000 17 dezembro, 85 
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QUADRO 12: O Ensino, revista de instrucção primária, 2º ano, nº 3, vol. II, 15-2-1886, p. 48. Concursos de  

cadeiras vagas. 

 
 

CONCELHOS 

 

LOCAL DA ESCHOLA 

 

Sexo 

Graos 

(a) 

Ordenado 

annual 

Fim do 

praso 

Alcochete Freg.ª de S. Braz do Samouco (c) m. 1º 100$000 2-3.º 

 Idem (c) f. “ 100$000 2-3.º 

 Freg.ª de Crote do Pinto (c) m. “ 100$000 2-3.º 

Mertola Freg.ª de Sant’Anna de Cambra (c) f. “ 100$000 2-3.º 

 Freg.ª de S. Miguel do Pinheiro (c) (e) “ 100$000 2-3.º 

 Na villa (b) f. “ 60$000 2-3.º 

Alandroal Villa de Terena (c) m. “ 120$000 3-3.º 

Evora Freg.ª N.S. de Machede (c) “ “ 120$000 3-3.º 

 Freg.ª de Frechos (c) “ “ 100$000 4-3.º 

Mirandella Freg.ª de Valle d’Asnes (c) “ “ 100$000 4-3.º 

 Freg.ª de Alvelos (c) “ “ 100$000 4-3.º 

 Freg.ª de Fradizella (c) f. “ 100$000 4-3.º 

Vizeu Freg.ª de Cotta-Nogueira (c) m. “ 100$000 4-3.º 

 Freg.ª de Borba (c) “ “ 100$000 4-3.º 

Celorico de Basto Freg.ª de Fervença (c) “ “ 100$000 4-3.º 

 Freg.ª de Fermil (b) “ “ 45$000 4-3.º 

 Na villa (b) “ “ 60$000 4-3.º 

Felgueiras Freg.ª de Freande (c) “ “ 100$000 4-3.º 

Coimbra Freg.ª de Santo Antonio dos Olivaes(c) “ “ 120$000 4-3.º 

Thomar Freg.ª Beberriqueira (c) “ “ 100$000 11-3.º 

 Na cidade (b) f. “ 60$000 11-3.º 

Sardoal Freg.ª de S. Thiago e S. Matheus “ 2.º 180$000 11-3.º 

Trancoso Na villa (b) m. 1.º 60$000 11-3.º 

 Freg.ª de Dornellos (c) “ “ 100$000 11-3.º 

Pampilhosa Freg.ª de Unhaes (c) “ “ 100$000 11-3.º 

 Freg.ª de Pecegueiro (c) “ “ 100$000 11-3.º 

 Freg.ª de Pracaes (c) “ “ 100$000 11-3.º 

Oeiras Linda-a-Pastora (c) (e) “ 120$000 11-3.º 

Vimioso Freg.ª d’Algozo (c) f. “ 100$000 11-3.º 

Peníche Na villa (c) m. “ 120$000 12-3.º 

Portalegre Freg.ª de Carreiros (c) “ “ 100$000 12-3.º 

Calheta (S.Jorge) Na villa (d) “ 2º 300$000 13-3.º 

 Na villa (d) f. “ 300$000 13-3.º 

Ponta do Sol (Madeira) Na villa (d) m. “ 200$000 13-3.º 

 Freg.ª da Serra d’Agua (d) “ 1.º 100$000 13-3.º 

Famalicão Freg.ª de Oliveira (c) “ “ 100$000 14-3.º 

Silves Na cidade (c) f. 2.º 180$000 14-3.º 

Sancta Cruz (Flores) Na villa (d) m. “ 225$000 30-3.º 

 

(a) O 1.º GRAU corresponde ao ensino elementar. O 2.º GRAU corresponde ao dito e complementar lecionados 

conjuntamente na mesma eschola nos termos das leis vigentes. (b) Este lugar é o de ajudante da eschola. (c) Nos respectivos 

anúncios de concurso declara-se que os professores que forem nomeados vencerão também as gratificações estabelecidas 

nas leis. (d) Moeda fraca. (e) Mixta. 
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5 
 
Tempo e espaço de ensino: o traçado do  
currículo (inspeção às escolas em 
1867) 

 

 
 

“Porque conhecer é como nunca ter  

visto pela primeira vez, e nunca ter visto pela 

  primeira vez é só ter ouvido contar” 

 

 (Fernando Pessoa) 

 

 

 

 

 

A INSPEÇÃO ESTATÍSTICA COMO FONTE DA HISTÓRIA 

 

 

 

 

Sobre a trilha da estatística, adverte De Certeau, que “ela se contenta em 

classificar, calcular e tabular as unidades ‘léxicas’, de que se compõem essas trajetórias, mas 

às quais não se reduzem, e em fazê-lo em função de categorias e taxonomias que lhe são 

próprias. Ela consegue captar o material dessas práticas e não a sua forma; ela baliza os 

elementos utilizados e não o ‘fraseado’ devido à bricolagem, à inventividade ‘artesanal’, à 

discursividade que combinam estes elementos, todos recebidos, e de cor indefinida”
139

. A 

partir de tal caracterização preliminar, o autor aponta para as limitações do trabalho 

estatístico quando aplicado à análise da vida cotidiana, dado que, por definição, tal 

empreendimento “perde  aquilo que julga procurar e representar”, cabendo-lhe e sendo-lhe 

facultado exclusivamente o encontro das regularidades, das disposições homogêneas. Perde-

se na operação a própria dinâmica que, em princípio, a conduz.  

O presente capítulo abarcará o tema da inspeção às escolas, lidando com alguns 

Relatórios de inspetores, entre as décadas de 50 e 70 do século XIX português. Na verdade, 

pretendemos reconstruir, pelo crivo do discurso e dos levantamentos estatísticos que os 

dados da inspeção nos oferecem, alguns aspectos da vida cotidiana da escolarização 

primária, fundamentalmente em seus aspectos materiais. Pudemos assim averiguar o quanto 

a dinâmica do debate sobre a educação vinha ou não ancorada pelas práticas efetivas de sala 

de aula. Partimos da hipótese que, para se compreender o que de fato se realizava em cada 

classe, havia que se questionar de que se compunha aquele espaço físico, quais as condições 

materiais da aula, quais objetos constituíam seu mobiliário, quais os utensílios pedagógicos 

                                                 
139

 Michel DE CERTEAU, A invenção do cotidiano; artes de fazer, p. 45-46 
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utilizados, quais os personagens que atuavam naquele cenário, do qual, à distância, 

pretendíamos nos aproximar. Pudemos indagar quais o pontos de intersecção e quais as 

distâncias entre a escola dita e apregoada e a escola efetivamente vivida, fosse em termos dos 

procedimentos relativos à instrução propriamente dita, fosse no tangente aos castigos, às 

constrições, eventualmente às recompensas, ou fosse ainda no que concerne à interação que 

aquela vida escolar mantinha para a comunidade que a ela acorria. O que, de fato, as famílias 

esperavam da escola? Pela voz da inspeção, pudemos rastrear muitos dos indícios que o 

passado escolar nos legou. Para tanto, propusemo-nos a uma abordagem combinada entre os 

necessários aspectos quantitativos e a imprescindível interpretação qualitativa dos recortes de 

cotidianos pela estatística obtidos.  

Ao tomar em mãos a documentação concernente aos registros de inspeção 

efetuados nos anos de 1867 e 1875 em todos os distritos do território português, optamos 

então por trabalhar o material recorrendo à estatística, ainda que não mantivéssemos 

quaisquer ilusões sobre a infundada pretensão de alcançar uma suposta totalidade, crença 

muitas vezes subjacente ao recurso a procedimentos quantitativos de investigação. Ao 

enveredar por tal opção metodológica, acreditamos que reconstituir alguns parâmetros 

médios da sala de aula portuguesa seria um caminho importante no encalço do cotidiano 

desta vida escolar. A estatística propicia a média, tal como esta pode ser depreendida das 

informações constantes dos Relatórios de inspeção. Ao fazer isso, evidentemente 

deixaremos de encontrar muito do que procurávamos, dado que a multiplicidade das salas de 

aula não se reconstrói facilmente. De qualquer maneira, os Relatórios, ainda que detalhados, 

não nos trazem de volta a dinâmica, o movimento, as vozes infantis ou o buliço de sala de 

aula, resgatando apenas as notas, por vezes, lacônicas, estanques, do modo pelo qual se 

pretendeu talvez contar à posteridade o modo de ser da escola primária à moda portuguesa. 

Procuramos decalcar dos dados contidos nos Relatórios (fundamentalmente o de 1867), 

algumas pistas, que possibilitem o cruzamento de informações mediante a utilização de 

fontes de outras origens, presentes neste trabalho. 

Para melhor aproveitamento de nosso material primário, optamos por 

preliminarmente trazer alguns recortes, extraídos da coletânea organizada em 1984 por 

Joaquim Ferreira Gomes, que abarca - como consta do próprio título - os relatórios do 

Conselho Superior de Instrução Pública entre os anos 1844 e 1859. Com esta documentação, 

passamos a falar da materialidade da escolarização. A instrução primária é apresentada, já no 

Relatório do ano letivo de 1844-1845, como a modalidade de ensino que mais interferirá na 

felicidade dos povos, sendo, em sua própria essência, um gênero nacional, pelo fato de 

dispor o homem para os “ usos mais ordinários da vida”. Mesmo assim, reconhece-se que foi 

este ramo de ensino o último que entrou no quadro das preocupações do estado português, 

precedido que fôra pelo níveis secundário e superior
140

. No que dizia respeito à situação 

                                                 
140

 “A instrução primária, apesar  de ser a que influi mais diretamente na felicidade dos povos e que, por isso, 

é denominada por excelência nacional, porque dispõe o homem para os usos mais ordinários da vida, foi 

contudo a última que entrou no quadro da administração do Estado. Quando já a secundária e superior se 

achavam contempladas na universidade, fundada pelo sr. D. Dinis, ainda a instrução primária andava 

abandonada aos cuidados dos particulares e pelos claustros dos cabidos e conventos, a quem o estado pagava, 

quando muito, alguma pensão para o sustento de alguma cadeira. Recebeu, porém, tal impulso do Decreto de 6 

de Novembro de 1772 e seguintes, que não teve que invejar às nações civilizadas daquele tempo. Apesar disso, 

o sistema com que foi promovida ressentia-se principalmente, de dois defeitos que a experiência tornou 

sensíveis. A escolha de bons professores é condição indispensável para o progresso da instrução primária; 

porém, mal se poderá fazer essa escolha de professores, sem providências para os formar, e eram estas que 

faltavam naquele sistema. Além disso, era deficiente nos objetos de ensino, porque, limitando-se aos 

conhecimentos mais elementares e comuns, deixava incompleta a educação do povo e imperfeitos os 

conhecimentos necessários para os empregos mais ordinários da vida. Era portanto forçoso aos que os 

queriam completar recorrer aos estudos superiores, em que adquiriam hábitos e tendências que os desviavam 

da carreira que as suas circunstâncias lhes tinham marcado, lançando-os noutra, em que a maior parte não 

tinham, saída; e, por isso, sobrecarregavam o público de proletários e parasitas.”(RELATÓRIOS do 

Conselho Superior de Instrução Pública, p.26). 
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então reinante naquelas tardias escolas de instrução primária, os problemas da origem teriam 

sido agravados pelos elevados níveis de absenteísmo escolar, de crianças que principiavam a 

escolarização para depois abandoná-la, ou mesmo aquelas que, apoiadas por seus pais - ao 

desespero das doutrinas pedagógicas e dos discursos entusiastas - sequer adentravam o 

recinto escolar. 

 

 

 

 
ATRASO PORTUGUÊS E DEMANDA POR ESCOLA ( 1844-1848 ) 

 

 

 

 

Nos termos do Relatório do ano letivo de 1844-1845, seriam 1116 as escolas 

públicas do Continente, sustentadas pelo Estado, sendo que haveria uma certa margem de 

imprecisão decorrente da transferência de algumas e de outras, que haviam estado vagas, 

terem sido providas. Cerca de 45500 alunos do sexo masculino e 1641 do sexo feminino 

frequentavam essas escolas públicas que, por sua vez, concorriam com outras 1084 escolas 

particulares, frequentadas por 18776 alunos de ambos os sexos. A população de Portugal era 

estimada, na época, em 3412500, sendo portanto a proporção de escolas avaliada em 1 para 

53 habitantes. Havia, como se pode observar, distinção também no que diz respeito ao 

gênero, pelo fato de as escolas femininas serem em número bastante diminuto em relação às 

masculinas. O Relatório salientava que no ano de 1844, teria havido uma reestruturação da 

instrução primária, mediante o acréscimo do 2º Grau naquele mesmo ensino, o que viria a 

supostamente aprimorar o sistema de ensino, aumentando os próprios objetos da 

escolarização. Supunha-se que um dos modos de melhorar a escola seria o de tornar mais 

complexo esse sistema de ensino. Destaca-se a necessidade de favorecer o investimento na 

formação dos professores, embora o projeto de estruturação de Escolas Normais necessitasse 

de um ensaio prévio, posto na experiência a ser efetuada em escola modelo, em Lisboa. 

Acerca das proporções daquela pretendida rede de escolarização a ser paulatinamente 

uniformizada, diz o texto do Relatório: 

 

 

 
“O número de escolas públicas, no Continente, sustentadas pelo Estado, não excede ainda a 1116: 

algumas têm sido transferidas para locais mais convenientes e tem-se provido outras, que de há 

muito estavam vagas. São 1075 do sexo masculino e 41 do feminino; 1058 do método simultâneo 

e 17 de ensino mútuo, havendo 16 destas em exercício e frequentadas por 2756 discípulos. Nas 

Ilhas, há 73 escolas primárias, com a que há pouco se criou na Ilha do Corvo: 5 de ensino mútuo 

e 68 de ensino simultâneo: 3 destas e uma de ensino mútuo são escolas de meninas. Acham-se as 

cadeiras distribuídas pelos diferentes distritos administrativos na forma que se segue: Aveiro 68; 

Beja 43; Braga 76; Bragança 56; Castelo Branco 49; Coimbra 70; Évora 28; Faro 29; Guarda 92; 

Leiria 41; Lisboa 144; Portalegre 41; Porto 84; Santarém 52; Viana 45; Vila Real 69; Viseu 129 = 

1116 no Continente. Angra 30; Funchal 14; Horta 9; Ponta Delgada 20 = 73 nas Ilhas.”
141

  

 

 

 

Note-se que se considerava como adepta do ensino simultâneo a maioria das 

escolas portuguesas daquela época. No mesmo período, temos entretanto a defesa do ensino 

simultâneo levada a cabo por autores como Castilho, que pareciam, naquela altura, sonhar 

com esse modo combinado e ritmado de ensinar as primeiras letras. Por outro lado, 
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  RELATÓRIOS do Conselho Superior de Instrução Pública, p. 27-28. 
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verificaremos que ainda nos Relatórios concernentes à inspeção de 1866-67 e 1875 havia 

uma maioria de professores que aparentemente tinham profunda dificuldade em estruturar 

seu ensino por outro tipo de metodologia que não fosse o modo individual. Por aí, julgamos 

que o que neste ano de 1845 se entendia por ‘ensino simultâneo’ era antes um ato de vontade 

do que uma prática efetivamente implementada. É de se supor que houvesse níveis bastante 

elevados de transmissão individual do conhecimento escolar na escola portuguesa do século 

XIX, nada significando, portanto, a expressão ‘ensino simultâneo’, além daquilo que a 

diferencia da acepção de ‘ensino mútuo’. Temos razões para suspeitar que o discurso da 

inspetoria carece de rigor terminológico, até no que diz respeito à sistematização das 

informações, que, grande parte das vezes, vinham impressas por um tom demasiado idealista 

e vago
142

. Ao defender, por exemplo, o aumento dos ordenados dos professores, o Relatório 

discorre sobre a relevância do papel social desses profissionais, que, pela força da 

precariedade reinante, não se veriam estimulados ao esforço para obtenção de melhoria e 

promoção. Sugere-se uma escala de três graus como plano de carreira para os profissionais 

da educação, de modo a favorecer a difícil emulação para uma profissão pouco valorizada 

em termos dos proventos recebidos. A esse respeito, consta do Relatório o seguinte juízo: 

“Está geralmente reconhecido que o progresso somente se pode esperar da carreira aberta ao 

talento: enquanto os ordenados e recompensas, por maiores que sejam, não o despertam, se 

se lhe tira a sedutora perspectiva de um futuro mais feliz.”
143

 

Pelo fato de se assumir no texto o olhar iluminista, para o qual a instrução 

pública é caracterizada como alicerce do desenvolvimento e da prosperidade das nações, 

reclama-se a necessidade de colocar todas as escolas públicas em edifícios do Estado, 

padronização esta que serviria aos interesses de uma rede escolar disciplinadamente 

homogênea, padronizada e uniforme. Sendo que basicamente cada escola correspondia a 

uma única classe, a maioria desses estabelecimentos funcionava, ainda, nos velhos moldes 

herdados do Antigo Regime, nas próprias casas em que habitavam os professores, em 

proporção que veremos adiante.  

Ao reiterar os já conhecidos índices sobre a proporção de escolas públicas em 

relação aos alunos matriculados, o Relatório do ano letivo de 1846-1847 explicita que tais 

dados podem não corresponder à realidade das escolas, pelo fato de haver inúmeras crianças 

que, embora matriculadas, em nada aproveitam a instrução e abandonam frequentemente a 

escola. Mesmo assim, o Conselho reconhece progressos na situação das escolas primárias, 

expressos inclusive no zelo e na assiduidade de professores. O Conselho manifesta sua 

preocupação quanto à superintendência e vigilância das escolas por comissários qualificados 

para tal função, de modo a que as visitas às escolas se fizessem regulares e periódicas e que 

pudesse efetivamente existir avaliação “com a nota de merecimento, assim literário e moral, 

como pedagógico dos professores, recomendando-lhes a escolha e a indicação dos melhores 

métodos e o estímulo de sociedades que promovessem nas aldeias o gosto e o zelo pela 

instrução”
144

 . A guerra civil teria perturbado o funcionamento tanto das escolas quanto da 

própria inspeção sobre as mesmas, tendo ocorrido, segundo consta, irregularidades nos 

pagamentos dos ordenados e abandono por parte das autoridades. Os oito meses de duração 

da Patuléia teriam sido suficientes para conduzir os professores a desvios no seu ministério, 
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 Os próprios Relatórios eram reconhecidamente imperfeitos, pelo fato de não haver dispositivos que 

permitissem a cobertura de todo o Reino, sem exceção. Sobre esse aspecto, consta do texto relativo ao ano 

letivo de 1844-1845 o seguinte: “A falta de muitos Relatórios parciais não permite fazer este geral mais 

circunstanciado e regular, nem deduzir dele combinações e resultados práticos, em que consiste a maior 

utilidade de tais obras. Com a prática, é natural que se vá emendando aquele defeito, sendo essa a sorte de 

todas as instituições nascentes começarem imperfeitas; e, quando o Conselho tiver elementos estatísticos em 

que se possa firmar com segurança, poderá então expor com maior regularidade o estado da instrução pública 

e propor as providências que ele reclamar”. (RELATÓRIOS do Conselho Superior de Instrução Pública, 

p. 39). 
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 Id. Ibid., p. 30. 
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 RELATÓRIOS do Conselho Superior de Instrução Pública, p. 46. 
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introduzindo-os e comprometendo-os com as vicissitudes dos partidos que perfilhavam a 

contenda. Sobre os efeitos da disputa, consta do Relatório:  

 

 

 
“A educação moral dos povos, que antigamente estava encarregada à ordem eclesiástica, 

principalmente aos párocos, está hoje em tal estado de desorganização que deve causar mui sérias 

apreensões sobre a sorte futura do país. O clero, depois da revolução por que passou, não pôde 

desempenhar aquele encargo; perdeu a influência; e a maior parte dos párocos até estão 

esquecidos de que era aquele o seu principal dever. Longo espaço há-de decorrer até se formar 

um novo clero, capaz de moralizar os povos. É necessário, pois, encarregar esta missão aos 

professores, os quais nunca a poderão desempenhar dignamente, se eles mesmos, por meio duma 

educação regular, não estiverem possuídos do sentimento da virtude e do hábito de a praticar, 

porque a moral ensina-se mais com o exemplo do que com a palavra.”
145

 

 

 

 

Teria sido, pelos padrões legais, a orientação do Decreto de 20 de Setembro de 

1845 que criou para todo o território português o ensino primário de 2º grau, que, nos termos 

do Relatório da inspeção referente ao ano letivo de 1846-47, “não diferem das do 1º senão 

em ensinar-se nelas o ensino primário em toda a sua latitude e com mais perfeição.”
146

 Na 

verdade, esse degrau da escolarização voltava-se fundamentalmente para classes 

pertencentes a povoações urbanas, comerciais e industriais - diz o mesmo texto - “cujos 

habitantes querem seus filhos habilitados para manejarem com inteligência as suas 

profissões, sem os passar ao ensino secundário”
147

.  Era como se  houvesse a possibilidade 

de ilustrar as camadas médias e inferiores da população, sem com isso proceder à temida 

subversão do tecido social, em sua grade hierárquica e estamental. A orientação curricular 

parecia, desse modo, ancorada na orientação de classe social. O conhecimento desejado 

deveria ser, antes de tudo, contido e graduado; do contrário, poderia vir a se constituir como 

arma indesejada e perigosa. Percebe-se, a esse respeito, a intensa preocupação em relação a 

atitudes de inculcação de hábitos morais, tidas como mais necessárias ao professor do que a 

própria capacidade de ensino. Dessa maneira é nas entrelinhas que podemos encontrar as 

finalidades reais do ensino primário à moda portuguesa. Acerca disso, também os relatórios 

concernentes aos anos que se seguem persistem em se queixar dos abalos que a instrução 
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 Id. Ibid., p.46. Segundo consta ainda desse Relatório, teriam sido bastante aprimorados os procedimentos da 

inspeção nos últimos anos, particularmente a partir da orientação do conselho Superior de Instrução Pública 

naquele mesmo ano de 1845: “O Conselho se ocupava então principalmente de dar uma organização regular à 

superintendência e vigilância dos comissários sobre este ensino, obrigando-os a adquirir conhecimento 

especial de cada escola, por meio de correspondências regulares e visitas periódicas, exigindo-lhes contas 

frequentes do seu provimento mensal (...).” (RELATÓRIOS do Conselho Superior de Instrução Pública, p. 

46) 
146

 RELATÓRIOS..., p. 46. De acordo com o texto da inspeção, as disciplinas previstas para aquele grau de 

ensino seriam a Gramática Portuguesa, o Desenho, a Geografia, a Escrituração e a Aritmética, todas elas - diga-

se de passagem - bastante necessárias ao espírito mercantil. 
147

  RELATÓRIOS..., p. 47. O Relatório desse ano letivo de 1846-47 destaca também a vantagem do modo de 

ensino mútuo, quando aplicado a classes muito numerosas. Diz o texto que aquele procedimento didático “é 

sem inconvenientes no ensino das disciplinas em que, da parte dos meninos, se não exige tanto a reflexão como 

a prontidão e uma espécie de facilidade maquinal, como na escrita, na leitura simples, na aritmética, ainda 

que, na verdade, não pode produzir resultados senão mui lentos, enquanto às disciplinas em que se exige 

pensamento e reflexão, como doutrina, história, gramática. Como em poucas das nossas escolas primárias se 

ensinam estas últimas disciplinas, o método de ensino mútuo parece ter produzido, entre nós, bons efeitos.” 

(Id. Ibid., p. 47) Percebe-se, pelo excerto, a priorização de algumas das matérias do ensino primário português 

e a acepção de uma leitura, de uma escrita e de um cálculo elementar como a verdadeira tríade dos saberes 

escolares a nível primário, supostamente dotada de uma lógica própria, que possibilitaria o que aqui consta 

como aprendizado fácil, ‘maquinal’, quase mecânico, por não exigir ‘ pensamento e reflexão’. Esta é a 

concepção do ler, escrever e contar, na perspectiva dos inspetores. 
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veio a sofrer em decorrência da situação política, o que viria a confirmar a crença na plena 

separação entre os assuntos da instrução e a máquina da política. Embora andassem 

paralelas, eram coisas que não se deveriam misturar.
148

 

Reclamando da ausência de escolas normais que efetivamente preparassem o 

magistério, o Conselho pondera sobre os verdadeiros efeitos da multiplicação das escolas 

primárias enquanto aquelas não existissem, recordando, em função disso, a pouca frequência 

e o diminuto número de crianças que ao ensino acorriam
149

. Mesmo assim, sugere-se a 

criação de escolas em freguesias rurais, sugerindo que o ensino nesses estabelecimentos 

fosse confiado aos próprios párocos das aldeias. No ano letivo de 1847-1848, o Conselho 

manifesta sua preocupação com o problema do material didático em uso nas escolas. O 

Relatório diz que “o Conselho tem coligido, dos livros elementares nacionais, os mais 

adaptados ao ensino de instrução primária e, anualmente, tem comunicado ao governo de V. 

Magestade a coleção adotada”
150

.O atraso da instrução primária em Portugal, em relação aos 

demais países europeus, preocupa os especialistas. Desse modo a multiplicação das escolas 

primárias apresenta-se como a prioridade primeira dos planos do Conselho. A escolarização 

primária, sendo a única que se supõe efetivamente universal, é aquela que deverá ser “levada 

à porta de todos, porque é a de que todos precisam”
151

 . Os registros de inspeção começam já 

a procurar mapear o estado do analfabetismo em todo país, e reparam que, no cômputo geral, 

as províncias do Norte do Tejo têm níveis intelectuais mais elevados que as outras do Sul, o 

que se manifesta também no aproveitamento da instrução primária em cada região do 

Continente
152

 . A crença no método, como âncora infalível da escolarização, também surge 

bastante acentuada aqui. Recomenda-se que se ensaiem as metodologias de ensino 

preconizadas por Pestalozzi, Jacotot e Kley. Supõe-se que, por si, a inovação didática trará 

vantagens e facilidade para o ensino. E, ao lado disso, sugere-se que a utilização de bons 

livros escolares poderá vir a se tornar a pedra de toque da melhoria do ensino português. 

Aparece, assim acentuada, a crença nas técnica e nos instrumentos como o fator 

determinante do êxito da educação ministrada. 

 
 

“O melhoramento da instrução primária não depende tanto da extensão dada às matérias do 

ensino como dos bons livros e métodos de ensino. O Conselho tem empregado todos os meios ao 

seu alcance para conseguir uma coleção de bons livros para este ramo de instrução, 
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 “A instrução primária foi a que mais sentiu os lamentáveis efeitos das discórdias civis. As apuradas 

circunstâncias da fazenda pública, não podendo acudir ao pagamento regular dos professores, têm motivado o 

abandono de algumas cadeiras, que estão sem exercício por não ter aparecido quem a elas se oponha em 

concursos, por vezes repetidos. Era natural este resultado, porque os professores de instrução primária, mais 

desamparados de meios, não podem suportar o atraso de ordenados de que, geralmente falando, vivem 

exclusivamente as suas famílias”(RELATÓRIOS do Conselho Superior de Instrução Pública, p. 58). 
149

 “ Sente-se entibiar o desejo de multiplicar o número das escolas primárias, quando se vê a pouca 

frequência das que existem e a falta de concorrência às que vagam. Todavia, se do gênero das que existem não 

convém aumentar o número, enquanto não tivermos professores formados em escolas normais, sem cujo 

auxílio será baldado todo esforço por melhorar este ramo da instrução, outras escolas há, de graduação 

inferior, acomodadas às necessidades locais, as quais podem e devem ser criadas por interesse público, 

havendo, para as disciplinas que lhes competem, mestres convenientemente habilitados. Falamos das escolas 

de freguesias rurais, que se devem limitar ao ensino de ler, escrever, contar e princípios de religião, e cujo 

ordenado deverá ser inferior ao que atualmente têm as outras escolas do 1° Grau.” (RELATÓRIOS..., p.63).  
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 RELATÓRIOS do Conselho Superior de Instrução Pública, p. 59. 
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 “ Multiplicar o número de escolas primárias é a primeira necessidade. Bastará comparar o número que 

temos com as que têm a Bélgica, Hanover, a Silésia e Lombardia, para explicar o estado de atrasamento em 

que se acha a instrução primária do país” (RELATÓRIOS...p. 71). 
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 “Avaliando a intelectualidade das diferentes províncias do Reino pela frequência e aproveitamento destas 

escolas primárias, aparece em resultado que aquela está mais desenvolvida nas três províncias do Minho, 

Trás-os -Montes e Beira; e menos nas do Alentejo e Algarve. E acha-se este fatoem harmonia com outro 

fatocapital: nas três primeiras províncias, é aonde se encontram melhores professores, em geral” 

(RELATÓRIOS... ,p.64). 
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recomendando até a tradução dos bons que há em outras nações, mormente na Prússia, Inglaterra 

e Toscana. Não pode, porém, lisongear-se de o haver conseguido até agora. Para regular os 

métodos de ensino, tem-se lembrado de instituir conferências entre os comissários dos estudos e 

os professores mais acreditados, e tem-no recomendado em suas instruções, mas reconhece que, 

para tais ensaios, não é ainda chegada a hora, por falta de elementos necessários.” 
153

 

 

 

 
 

ROTINA ESCOLAR E ROTEIROS DE LEITURA ( 1848-1857 ) 

 

 

 

O Relatório anual de 1848-1849 destaca, já no princípio, a precariedade dos 

esforços educativos, sentidos fundamentalmente a partir das “resistências que encontram 

sempre todas as reformas e melhoramentos, e que a experiência tem mostrado que não se 

vencem nunca por uma maneira proveitosa, sem a ajuda do tempo e sem esforços contínuos 

e, ao mesmo tempo, bem meditados”
154

. O texto apresenta como obstáculos ao progresso da 

civilização a insuficiência dos professores, o reduzido número de escolas de instrução 

primária e a pequena afluência dos alunos a muitas delas. Recorda o Relatório que, em 

Bragança, alguns párocos se teriam disposto a reger gratuitamente algumas cadeiras de 

instrução primária, tendo havido, por meio desse auxílio das irmandades, um aumento no 

número de escolas da região. Disfarçadamente, o Conselho aplaude e recomenda tal 

iniciativa: 

 

 

 
“Oxalá que haja o maior cuidado na educação e nas habilitações do nosso clero, porque então os 

dignos párocos do distrito de Bragança terão muitos imitadores; e, na verdade, ninguém melhor 

do que os párocos poderia, nas freguesias rurais, incumbir-se do ensino primário elementar; eles, 

a quem está incumbida a educação religiosa do povo, achariam, na parte complementar do ensino 

de primeiras letras, uma das ocupações mais em harmonia com o sagrado ministério, não se 

achando felizmente no nosso país, como acontece em quase todos os outros, embaraçados com as 

colisões de diversas crenças religiosas. O comissário de estudos de Évora, com o seu projeto de 

associações de beneficência dirigida para o ensino das classes pobres, que há pouco foi por V. M. 

aprovado, abriu um outro caminho, pelo qual, sendo devidamente coadjuvado pelas autoridades, 

deve também conseguir o aumento e propagação da instrução primária. Naquele projeto, prende-

se o sentimento de humanidade e beneficiência das pessoas principais e influentes com os hábitos 

religiosos dos povos, e convida-se o clero, e principalmente os párocos, a tomar parte ativa nesta 

obra de caridade e civilização. Com tais elementos, há motivo para esperar que esta tentativa 

produzirá os resultados que seu autor teve em vista e que, segundo participa no seu Relatório, já 

vê em parte coroados no concelho do Alandroal, aonde o administrador do concelho, o pároco e o 

professor daquela vila têm tomado muito a peito promover, por aquele meio, o aumento da 

instrução primária.”
155
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 RELATÓRIOS do Conselho Superior de Instrução Pública, p. 73. 
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 RELATÓRIOS do Conselho Superior de Instrução Pública, p. 75. Na organização da instrução primária, 

tal como esta expressão era compreendida à época, estariam compreendidas a Escola Normal de Lisboa e todas 

as escolas de ensino mútuo ou simultâneo que fossem pagas pelo Estado, por corporações ou pelos particulares. 

Na Escola Normal, estariam contidas as esperanças de uma boa reestruturação do ensino português: “As escolas 

normais, esses viveiros onde se criam os educadores e mestres do povo, e que têm merecido das nações, onde 

seriamente se cuida da instrução pública, o mais desvelado interesse, são, particularmente entre nós, em 

consequência da falta de conhecimentos pedagógicos, os estabelecimentos donde deve sair a regeneração do 

ensino primário, quase geralmente reduzido aos seus primeiros e informes rudimentos.” (Id. Ibid., p. 83-4) 
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 RELATÓRIOS do Conselho Superior de Instrução Pública, p.86-87. 
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Naquela época, o Conselho Superior de Instrução Pública, preocupado que 

estava com a busca de bons métodos para impulsionar os progressos da instrução, tomava a 

peito a tarefa de avaliar a utilização de obras experimentais; era o caso da Leitura 

Repentina de Castilho - como vimos, aliás, em capítulo anterior. Procurava-se emitir um 

julgamento acerca da validade das obras em observação, tendo em vista sua recomendação e 

possível generalização. A escolarização portuguesa caminhava para a busca da padronização. 

Toda diversidade era assim considerada improdutiva e defeituoso seria o ensino ministrado 

enquanto não se fizesse capaz de superá-la.
156

 Projetava-se uma nova materialidade escolar, 

que supunha a introdução de técnicas pedagógicas e utensílios didáticos em consonância com 

o que vinha sendo experimentado nos demais países da Europa. A leitura escolar passava a 

ser prioridade do discurso técnico-pedagógico, pelo fato de se traduzir quase como 

contraponto à leitura espontânea. 

O século que reconhece a leitura como sua marca matricial pretende dela 

apropriar-se para poder transformá-la. A atitude do leitor escolar conformaria regras que 

regulariam o gesto de ler, disciplinando a curiosidade intelectual e tornando-se, pela prática 

de uma rotina heterônoma, arte do previsível. A preocupação com o livro escolar, muito cara 

desde essa segunda metade do século XIX, tem a ver com o desejo, que os teóricos da 

escolarização e as classes letradas de uma maneira geral possuem, de atribuir à escola o 

monopólio do ensino da leitura. A escola de ler, escrever e contar é também a esfera de 

regulação social do ato de ler. Há nítido propósito de controle da leitura espontânea por meio 

do que se compreendia ser a missão da leitura escolar. O intento de padronização é, a esse 

respeito, expresso diretamente no discurso dos inspetores. Teria havido melhoramento na 

instrução primária exatamente em decorrência da uniformização de algum material didático. 

A estruturação da grade curricular de modo sistematizado teria sido efetuada exatamente a 

partir dos compêndios. O método, então, seria tributário da substituição do ensino 

manuscrito pelo livro. Nisso estaria a marca da modernidade desse estilo escolar: 

 

 

 
“E se, por este quadro, se vê que a instrução primária se há já propagado tanto que não está 

porventura mui longe de poder proporcionar-se com a das outras nações cultas, também é certo 

que, ao mesmo tempo, se tem alargado muito mais a esfera do ensino e melhorado seu método. 

Verdadeiramente que, pondo em paralelo a sorte hodierna deste ramo com a que lhe coube nos 

tempos antigos, e ainda em anos que de nós não vão mui longe, vemos que então estava este 

ensino reduzido à simples leitura de alguns manuscritos, de uma cartilha ou de um catecismo, aos 

grosseiros traços de uma rude e informe escritura e aos primeiros elementos da numeração. Hoje, 

tem-se feito entrar, nas escolas do 1° grau, os princípios da gramática, a história sagrada, a 

aritmética mais desenvolvida, a caligrafia apurada e, nas escolas de 2° grau, rudimentos de 

teologia natural, de filosofia moral, a geografia, a história, a escrituração, o desenho linear. Então, 

havia só umas breves instruções para guia dos professores; hoje, há um desenvolvido 

regulamento para estas escolas.”
157
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 O Relatório correspondente ao ano letivo de 1850-1851 dizia, sobre o material escolar, o seguinte: “O 

cuidado que há sempre tem tido o Conselho em promover a composição e a introdução de livros elementares, 

também ocupou no ano letivo findo, revendo e aprovando os que julgou  mais dignos de adotar-se para o uso 

escolar, rejeitando, contudo, os defeituosos. Para com alguns, porém, embora neles topasse com alguns 

descuidos ou manchas, a que nem sempre escapa a condição humana, sobrepensado não usou o Conselho de 

rigorosa censura, imitando assim o que se observa em outras nações. Entendeu que uma crítica nimiamente 

severa, matando o espírito e comprimindo sentimentos nobres, sufoca, muitas vezes à nascença, germes que, 

deixados desenvolver, poderiam um dia vir a dar bom fruto. Entendeu que releva muito favorecer os enganos, 

para que se multipliquem os escritos e, destarte, se franqueia o lugar à escolha. Numerosa é a lista desses 

livros elementares que o Conselho há mandado publicar anualmente (...)” (RELATÓRIOS..., p.129)  
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 RELATÓRIOS do Conselho Superior de Instrução Pública, p.132. 
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Percebe-se a explicitação do desejo de uniformidade como pauta para a atuação 

do órgão central da administração pedagógica. Ao Conselho Superior de Instrução Pública 

caberia proceder a essa homogeneização da rede das escolas primárias portuguesas, mediante 

a consolidação de estratégias de formação e de supervisão dos docentes, mediante inclusive a 

organização de visitas regulares dos inspetores às escolas, com o objetivo de auxiliar o 

conjunto dos professores a observar as regulamentações legais e os procedimentos didáticos 

sugeridos para o magistério. Através desse esforço, supunha-se que a instrução portuguesa 

estaria no caminho do progresso da civilização. Na sequência do mesmo Relatório de 1850-

1851, reconhece o Conselho a precariedade da situação de fato da maioria das escolas, que 

ainda sofria pelo abandono e absenteísmo da população matriculada, provocando disparidade 

entre os números oficiais e a realidade escolar em sua dinâmica concreta. De algum modo, a 

população portuguesa não estaria, na altura, efetivamente convencida da procedência quanto 

àquela delegação de uma parcela de sua responsabilidade educativa à escola. Pelo contrário, 

as famílias pareciam resistir à escolarização de seus filhos, fosse pelas debilidades da vida 

escolar, fosse por necessidade do trabalho infantil. Seja como for, a despeito do entusiasmo 

com que aparecia a complexidade aparente dos currículos em vigor na escola primária, o 

Relatório aqui parece menos otimista perante o futuro da instituição: 

 

 

 
“O número de cadeiras não corre parelhas com a população portuguesa; muitas freguesias acham 

fechada ainda esta primeira porta da civilização; não a deixam franquear as minguadas forças do 

tesouro; e desta fonte se derivam quase todos os males que sofre a instrução em todos os seus 

ramos. Muitas cadeiras primárias permanecem por muito tempo vagas, a despeito de reiterados 

concursos; muitas são abandonadas pelos professores, não tanto por serem tênues quanto por 

virem tardios e desfalcados seus ordenados. Esfria-se o zelo em muitos professores; são providos 

muitos menos idôneos, porque mais hábeis preferem empregos de que tiram mais proveito; 

tolerando-se os fracos, para que a infância não fique totalmente privada de instrução. Freguesias 

há onde a natural rudeza dos pais se vai perpetuando nos filhos e netos, não os mandando às 

escolas, uns por miséria, outros por desleixo; aqueles por quererem antes ocupá-los nos trabalhos 

campestres; estes para, por meio da ignorância, os isentar dos encargos públicos. De onde resulta 

o ser, por uma parte, muito escasso o número de alunos, por outra, o não chegar esse mesmo 

número a colher o fruto desejado.”
158

 

 

 

 

Recorda-se, também, que, frequentemente, as populações rurais viam prejudicada 

a rota da escola pela precariedade dos caminhos ou pela excessiva distância entre a habitação 

e o prédio escolar. Com medo dos perigos do trajeto ou pela necessidade do trabalho na 

lavoura, os pais deixavam de enviar seus filhos à escola. O Relatório de 1854-1855 chega a 

propôr que os párocos das aldeias contribuíssem na tarefa de persuasão dos pais de família 

para que enviassem seus filhos à escola. Havia que se conseguir melhorar sensivelmente a 

instrução oferecida de maneira que seus benefícios pudessem se tornar mais atraentes para a 

população a quem ela se destinava. Havia que se aprimorar métodos e modos de ensino; mas 

urgia sobretudo encontrar soluções para as dificuldades materiais postas na vida escolar e 

que englobavam do salário do professor às condições do próprio prédio da escola. Anote-se, 

aliás, a esse respeito, o parecer efetuado pelo Comissário de Estudos do distrito de Lisboa, 

em Relatório datado do ano letivo de 1854-5. O comissário José Maria d’Almeida e Araújo 

Corrêa de Lacerda, em 24-12-1855, assina o Relatório dirigido ao rei, relatando a situação 
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em que se encontravam as escolas do distrito de Lisboa naquele período. Tal obrigação de 

prestar contas ao rei em tal Relatório circunstanciado teria sua origem no decreto datado de 

10-11-1845. Além de Comissário de Estudos do distrito de Lisboa, o relator era Reitor do 

Liceu Nacional de Lisboa. Ele queixava-se das dificuldades de proceder à investigação que 

lhe fôra confiada, considerando a escassez de informações provenientes de averiguações 

anteriores, além da falta de tempo e de recursos necessários. O relator denuncia a prática, 

usual entre professores de escolas públicas, de recebimento do que entendiam ser “subsídios 

pecuniários” de seus discípulos, o que, de uma certa forma, fraudaria o compromisso mútuo 

entre Estado e docentes, no sentido de que cumpria ao primeiro a indeclinável obrigação de 

custear gratuitamente, a todas as camadas da sociedade, a instrução elementar. Para o relator, 

tendo em vista os baixos salários percebidos pelo corpo do magistério, era extremamente 

difícil penalizar tais professores. Além disso, apesar da prescrição legal quanto ao 

estabelecimento de edifícios públicos a serem utilizados como casas de educação, notava-se 

que, à época, na grande maioria dos casos, a casa de escola era ainda alugada pelo próprio 

professor, com o objetivo de poder ministrar suas aulas, na ausência de uma ação mais 

efetiva por parte dos poderes centrais. Remarcando a necessidade de se pontuarem algumas 

exigências colocadas como condições mínimas para permissão para funcionamento de uma 

casa escolar, o Comissário de Estudos destaca que, aí,  

 

 

 
“(...) não só a primeira instrução, mas também a primeira educação moral da mocidade, a qual, 

por isso, que nos primeiros anos de vida e na época em que as impressões de toda a casta se lhe 

gravam de modo indelével, precisa de ser dirigida com cautela, prudência e vigilância, de todo o 

ponto impraticáveis nos locais onde agora geralmente é instruída. Acresce que se deve atender a 

que os professores estão a todo instante na necessidade de cercear os seus tão mesquinhos 

ordenados para comprar tinta, papel, penas, tabuadas, compêndios de doutrina cristã e até outros 

livros a grande número de discípulos. A não fazerem assim, veriam as escolas quase desertas, 

sendo certo que os filhos das famílias mais pobres dos infelizes operários e de outros muito 

desfavorecidos da fortuna, obtendo a custo licença dos pais para frequentar as escolas, declaram 

carecer de todos e quaisquer meios pecuniários por onde possam haver aqueles objetos, aliás, 

absolutamente precisos para adquirir a instrução que procuram. E, todavia, Senhor, tenho a 

satisfação de poder afirmar a Vossa Magestade que, na máxima parte, os professores públicos de 

instrução primária assim o estão praticando, mais ou menos extensamente, segundo os extremos 

da sua caridade, mas de modo que devem a ela muitos alunos ficarem privados totalmente de 

ensino e educação.”
159
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 José Maria d’Almeida e Araújo Corrêa de LACERDA, Relatório do Commissário dos Estudos do 

Districto de Lisboa pertencente ao anno de 1854, 1855, 1856, p. 5. O Comissário solicita dos órgãos 

competentes a criação de uma seção exclusiva da Comissão de Estudos do Distrito, anexa à Secretaria do 

respectivo Liceu Nacional. O desempenho da tarefa de inspeção da situação das escolas, para a qual havia sido 

designado, levou o relator a constatar a carência de condições e recursos apropriados para o trabalho escolar. A 

propósito disso, ele comenta: “E como não seria assim, se o triste comissário dos estudos há-de fazer tudo, 

tudo inteiramente de si próprio e não tem pessoa a qual haja nem de copiar-lhe ao menos um ofício ou de 

entregá-lo, a não lhe pagar da sua algibeira, ou a não pedir-lhe por favor!? Tal é o estado das coisas. Não 

culpo a ninguém, lamento a deficiência da legislação respectiva; e maravilho-me de que, tendo-se tanto a 

peito, como se diz, e eu creio, o aperfeiçoamento da instrução pública e das letras se descurem até tal ponto os 

meios essenciais de poder verificá-lo (...) Senhor! Sem instrução primária e secundária a superior não é 

possível, e não é possível tampouco o aperfeiçoamento intelectual da sociedade. Sós de per si, são aquelas já 

para muito, mas, sem aquelas não adiantaremos nunca um só passo para este fim tão desejado. Porém para 

que a instrução primária e secundária caminhem, se melhorem e obtenham desenvolução, que convém dar-

lhes, é de absoluta necessidade que as duas repartições a cujo cargo está quanto lhe respeita, estejam 

constituídas e ordenadas de modo que possam satisfazer cabalmente o que lhes cumpre.”(Id. Ibid., p. 9-10) 
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O relator sublinha também a necessidade de as escolas fortalecerem o espírito do 

catolicismo, mediante a introdução de uma cadeira específica de religião nas escolas 

primárias, já que o estudo de ‘doutrina cristã’, por ser excessivamente complexo para a 

cognição infantil, não cumpriria por si só esse intento de reforçar a 

religiosidade.
160

Ignorando a religião - pondera o texto -, os homens desconheceriam “ as 

razões da consciência que nos obrigam ao fiel desempenho dos deveres sociais”. A criação 

de uma cadeira específica para o ensino religioso seria a forma de trazer solidez aos preceitos 

da doutrina católica professada e deles deduzir as implicações no sentido da conformação de 

hábitos e de ações necessários ao bom cumprimento dos deveres para com Deus. Isso seria 

por si só pedagógico e não cabia à escolarização furtar-se dessa sua função eminentemente 

moralizadora, derivada da “exata observância da sua moral divina”.
161

 Além disso, o 

Comissário de Estudos sugere a uniformização dos compêndios utilizados nas escolas 

primárias e secundárias públicas e particulares. Essa seria fundamentalmente uma estratégia 

endereçada a padronizar os recursos e os temas postos como específicos da instrução 

primária: 

 

 

 
“(...) venho suplicar com a maior instância, a Vossa Magestade, que se digne fazer apresentar, 

porque pertence exclusivamente ao corpo legislativo, um projeto de lei, em virtude do qual fique 

pertencendo ao Conselho Superior a escolha dos compêndios; e que, por compêndios idênticos 

hajam de ser lidas as diferentes disciplinas (...) perante o Conselho Superior de Instrução 

Pública poderão disputar preferências, simultânea ou sucessivamente, os autores ou introdutores 

dos novos compêndios”
162

 

 

 

 

 

O MÉTODO PORTUGUÊS-CASTILHO PELO OLHAR DOS INSPETORES 

 

 

 

O Comissário de Estudos reservou um item específico intitulado “Método 

português e de leitura repentina”. Consistia ele - como já elucida o título - em um parecer 

circunstanciado sobre a aplicação do Método de ensino das primeiras letras desenvolvido por 

José Feliciano de Castilho em algumas escolas e o resultado decorrente desse procedimento. 

Teria sido o próprio rei quem - por portaria expedida pelo Conselho Superior de Instrução 

Pública - ordenara que do Relatório constasse parecer a respeito das vantagens do método 

de Leitura Repentina. O relator explica que, para proceder a tal investigação com o devido 

rigor, dirigiu-se a professores de escolas públicas e particulares, obtendo, no final, 96 

respostas, das quais 18 referiam-se a classes de ensino feminino. Pela leitura dos 

documentos, que teriam sido arquivados na Comissão de Estudos, algumas deduções faziam-

se já cabíveis: 71 reprovavam o método (dentre um total de 96); 6 aprovavam-no, sendo que, 
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 “O ensino de doutrina cristã nas escolas primárias e as explicações que o acompanham, é feito em tempo 

no qual a mocidade, por falta de habilitações, por carecer ainda de suficiente desenvolvimento intelectual e 

pela multiplicidade das matérias de que se ocupa a instrução primária, nada aproveita. Este ensino reduz-se 

então, para a mocidade, a um ato puramente mecânico; a tomar de cor algumas fórmulas, cujo sentido ignora, 

e algumas chamadas explicações que não compreende.” (José Maria d’Almeida e Araújo Corrêa de 

LACERDA, Relatório do Commissário dos Estudos do districto de Lisboa pertencente ao anno de 

1854,1855, 1856, p. 7) 
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 Id. Ibid., p. 7. 
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 José Maria d’Almeida e Araújo Corrêa de LACERDA, Relatório do Commissário dos Estudos do 

districto de Lisboa pertencente ao anno de 1854, 1855, 1856, p. 8. 
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desses, 4 o praticavam sem alterações, 1 com alterações e o outro aprovava sem, entretanto, 

praticá-lo; 19 desconheciam por completo o método; 16, dentre os 71 que reprovavam o 

método, haviam-no ensaiado. 

A rejeição ao Método Português-Castilho viria então acompanhada por variadas 

razões, arroladas a seguir como decorrentes das justificativas apresentadas pelos professores: 

 

  1)   Dificuldade, em Lisboa, de os alunos começarem o curso regular na idade 

apropriada. Isso dificultaria quaisquer processos de ensino simultâneo. A polêmica em torno 

da adoção da metodologia desenvolvida por Castilho vinha, nesse caso, mais uma vez, 

acoplada à idéia de um outro modelo de aula a referenciar a atuação do professor. Parecia 

mesmo que o que então se buscava era o ensino coletivo simultâneo. A esse respeito, o 

Relatório explicitava o seguinte: 

 

 

 
“O método português, para produzir as vantagens que promete, requer essencialmente que o 

ensino seja comum; mas, como pela razão dada não o pode ser, torna-se impraticável ou inútil. 

Os arbítrios empregados diversamente por diversos professores para atenuar os inconvenientes da 

irregularidade das matrículas (irregularidade, aliás, invencível, porquanto a não se permitir, 

ficariam de pronto desertas as escolas, mormente fora das grandes cidades) sendo de fácil e 

proveitosa adoção, quando os professores empregam o método simultâneo individual, contrariam 

diretamente o da leitura repentina, porque o tornam mais moroso e menos eficaz.”
163

 

 

 

2) Haveria descaso pelo estilo individual dos professores, como comenta o trecho 

abaixo transcrito: 
 

 

 “Porque desconsidera os professores, porquanto, obrigando-os a cantar, a bater palmas, e como 

que a fazer esgares para bem exprimir, cantando, os diferentes valores de algumas letras, etc., 

quando acontece que o professor é de figura desastrada, ou disforme de rosto, ou tem defeito na 

boca ou na toada desafina, o expõe à mofa ou ao riso dos discípulos. É certo, em todo caso, que a 

pouca idade ousa desenvolta o que não deve e, como vulgarmente se diz, toma confiança 

demasiada e inconveniente com quem com ela como que se desenlaça; e é certo igualmente que 

não fica fácil ao professor, que necessariamente há-de usar de tais meios para chegar ao seu fim, 

manter-se com a gravidade própria e indispensável de quem ensina, e educa. Observam que daqui 

nasceu certo ridículo, lançado porventura injustamente sobre o método português; mas que muito 

o prejudica porque daí vêm as iras contra ele erguidas de grande número de educadores e de pais 

de família.”
164

 

 

 

3) Considera-se que as impressões obtidas por tal método apresentariam enormes 

dificuldades de memorização por parte dos alunos, além do fato de a introdução de ritmos e 

de toadas dispersar a atenção da criança, confundindo o processo de aprendizado com um 

momento de entretenimento. As crianças tropeçam a cada passo e entremeiam, sem êxito, o 

canto com as tentativas de ler. 

 

4) Com a alfabetização pelos procedimentos previstos por Castilho, os educandos 

adquiririam vícios dificilmente extirpáveis. A leitura cadenciada conduziria a criança a 

decorar a lição, mesmo sem dominar o processo da leitura, o que dificultaria o processo 
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 Id. Ibid., p. 10. 
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 Id. Ibid., p. 10. 
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posterior de proceder à leitura sem cadência. Além de problemas relativos à pronúncia, as 

crianças adquiriram tiques no rosto, pela contínua tentativa de imitar, entoar e cantar. 

 

5) Além das objeções anteriores, considera-se que o método destrói a ortografia 

etimológica, usualmente aceita pelos literatos. A rejeição da nova ortografia decorreria do 

fato de sua utilização vir a contrariar o que aqui se denomina “índole da língua portuguesa, 

que não pode renegar as de que descende, sem que se transforme numa algaravia 

ininteligível”
165

.Tal modificação dos códigos linguísticos tradicionais agiria no sentido de 

dificultar o estudo das línguas estrangeiras, além de exigir a tradução de todos os livros 

publicados até então em língua portuguesa. 

 

6) O método não ensinaria a escrever, o que induzia os professores a recorrerem 

a outras metodologias de ensino, que, ensinando a escrita, se sobrepusessem ao modelo de 

Castilho, o que por sua vez produziria o que se caracterizava aqui como nefasto sincretismo. 

 

7) Os alunos desse método não teriam qualquer tipo de destaque nos exames de 

instrução primária. 

 

8) Pondera-se, ainda, o aumento das despesas do Estado e dos particulares, 

dificultando a “instrução geral que, aliás, em proveito comum, deve facilitar-se quanto for 

possível”
166

. 

 

Apesar de todas essas dificuldades assinaladas pelo corpo docente, o Comissário 

de Estudos do Distrito de Lisboa, José Maria d’Almeida e Araújo Corrêa de Lacerda defende 

o Método Português-Castilho, identificando-o como um instrumento alternativo adequado 

para proceder a uma melhoria real no ensino da leitura. Convencido de que as inovações 

produzidas pelo poeta Castilho representariam vantagens significativas para o domínio da 

habilidade da leitura, o relator conclui, contrariando todos os pareceres expressos pelo 

vestígios da sala de aula, que “não se apresentam razões bastantes nas quais haja de 

fundamentar-se a condenação do método português, como há quem pretenda; mas que 

tampouco por hora se dão as que se precisam para haver de ser adotado exclusivamente, 

como seu ilustre autor parece desde já desejar”
167

. A proposta do Comissário de Estudos é a 
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José Maria d’Almeida e Araíjo Corrêa de LACERDA,Relatório do Commissário dos Estudos do districto 

de Lisboa pertencente ao anno de 1854, 1855, 1856, p. 11. 
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 José Maria d’ Almeida e Araújo Corrêa de LACERDA, Relatório do Commissário dos Estudos do 

districto de Lisboa pertencente ao anno de 1854, 1855, 1856, p. 11. Na sequência, continua o texto: “Os 

exercícios a que este método obriga os professores e alunos, tornam indispensáveis para as escolas vários 

utensílios, que devem ser prontificados pelo Estado, pois que seria injusto impor esse ônus aos professores tão 

mesquinhamente remunerados; e trazem a necessidade para os alunos de compêndios uniformes, porquanto, se 

não o forem, não pode o método praticar-se.” (Id. Ibid., p. 11) Na hipótese de o Estado arcar com as despesas 

de material, os custos da instrução primária cresceriam sobremaneira. Na hipótese de os estudantes custearem 

seu próprio material, estes persistiriam sem aprender nada, por não possuírem, em sua grande maioria, meios 

efetivos de adquirirem os compêndios. 
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 José Maria d’almeida e Araújo Corrêa de LACERDA, Relatório do Commissário dos Estudos do districto 

de Lisboa pertencente ao anno de 1854, 1855, 1856, p. 12. Consoante a orientação do Comissário de Estudos 

de Lisboa, o Relatório anual do ano letivo concernente a 1854-55 proferido pelo Conselho Superior de 

Instrução Pública professava a seguinte sugestão: “O resumo histórico dos fatos e o resultado dos ensaios deste 

método, por diferentes pontos do país (...) são concordes, pela maior parte, em o condenar; e, pelos últimos 

Relatórios chegados ao Conselho, se reconhece que tem sido abandonado por grande número de professores 

que o tinham ensaiado. (...) Apesar de tudo isto, não se atreve o Conselho a formar sobre ele juízo cabal e 

seguro, e quer ainda conceder ao tempo o que razoavelmente se lhe não pode negar: tendo em atenção o 

império do hábito dos métodos antigos, a relutância do povo contra tudo o que é inovação e, mais que tudo, a 

animadversão que suscitara a indiscrição de querer impor este método à maneira de alcorão, fundando a sua 
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de que, por todas as razões que, por um lado, favorecem, e, por outro, depreciam o Método 

Português, continuasse a haver um “ensaio” sobre a aplicação do mesmo método, de modo a 

que a análise pudesse vir a se apurar, aliada a um aperfeiçoamento da reflexão prática e 

teórica dos professores, que, a propósito do tema, não pareciam ter razão. 

Preocupado com os níveis elevadíssimos de abandono escolar, o Relatório de 

Correa de Lacerda, no final do ano 1855, sugere procedimentos considerados necessários 

para diminuir esses níveis de evasão, o qual, em grande parte dos casos, derivava mais da 

família e das opções dos pais pelo trabalho das crianças do que da própria vontade das 

crianças. As escolas primárias, para se tornarem verdadeiramente atraentes, deveriam, por 

seu turno, ser providas com equipamentos, mobiliários e utensílios adequados, de maneira a 

permitir uma vida escolar estruturada em termos de exercícios e de lições - sem que, para 

tanto, faltassem quadro e tabelas para tabuadas, papel, tintas e penas. Sugere-se, ainda, o 

auxílio pecuniário a todos os professores que tivessem consigo um número superior a 100 

discípulos. Reconhecia-se, entretanto, ser a pobreza uma grande propulsora da permanência 

da ignorância, o que o relator dirá nos seguintes termos: 

 

 

 
“Ainda não é qual devia ser, e muito convém que se torne, a frequência das escolas de instrução 

primária. Os obstáculos que se têm oposto a que se aumente e vá crescendo em proporção 

lisongeira para as necessidades sociais, a frequência dessas escolas subsistem e perduram com 

pequena alteração; é nas classes da camada inferior da sociedade, as quais contudo tiram mais 

imediato proveito desta instrução, que se encontra maior resistência. Os pais carecem dos 

serviços que seus filhos podem prestar-lhes, e segundo lhos podem prestar, logo desde a puerícia, 

e não duvidam deixar os filhos na total carência de instrução, contanto que, por tal motivo, não 

padeçam mínimo incômodo. Esta causa poderosíssima nas povoações rurais não é menos eficaz 

na capital. Daqui procede não mandarem os filhos à escola ou não os mandarem senão por mui 

limitado espaço de tempo em cada dia, e sempre sem regularidade na frequência. Além desta, 

ainda há outra causa, geralmente alegada, a saber, a pobreza, que não consente ao operário, ao 

artista e a um sem conto de pais de família, cercear o minguado produto do seu trabalho para 

haverem quantia destinada à compra dos compêndios, tabuadas, papel, pena, etc., de que seus 

filhos precisam absolutamente: quanto ganham ainda não chega, e eu duvido, para satisfazer às 

urgentes necessidades da família. Há ainda uma terceira causa, que deve tomar-se em muita 

conta, e é o desleixo dos pais; desleixo comumente culpável, mas também às vezes involuntário; 

porque, forçados a sair de casa ao amanhecer, e não raro para larga distância ou a entregar-se a 

trabalho que lhe absorve todo o dia e cuidado, descuram completamente o ensino e a educação 

dos filhos.”
168

 

 

 

 

A FACE OCULTA DA ESCOLA 

 

 

O Relatório do Conselho Superior de Instrução Pública datado do ano letivo 

de 1856-57 propõe, para melhorar a situação do magistério, um aumento de ordenados, e 

também o fornecimento por parte das Câmaras Municipais ou Juntas de Paróquias, de 

utensílios e de casa apropriada para as escolas, a criação de um corpo de inspeção regular 

tendo em vista a obtenção da uniformidade do ensino e criação de escolas normais. 
169

 

                                                                                                                                                       
fortuna sobre a ruína total dos outros.” (RELATÓRIOS do Conselho Superior de Instrução Pública, p. 

208) 
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José Maria d’Almeida e Araújo Corrêa de LACERDA, Relatório do Commissário dos Estudos do 

districto de Lisboa pertencentes ao anno 1854,1855, 1856, p. 1 e 2. 
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 O Relatório referente ao ano letivo de 1857-8 acentua a incompetência da maior parte dos professores que 

concorria às cadeiras de ensino primário. Alegava-se que os atestados de bons costumes eram passados sem 
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O lugar da escola na construção de uma sociedade mais desenvolvida, mais 

civilizada, mais próspera, enfim, passaria antes pelos hábitos de civilidade que a escola 

introduz do que por quaisquer saberes letrados. A esperança dos especialistas consiste na 

possibilidade de que - nos termos do Relatório referente ao ano letivo de 1853-4 -“em todas 

as classes vá penetrando o respeito às leis, os sentimentos honestos que acompanham sempre 

as idéias justas, o gosto do trabalho e o conhecimento dos bens que ele procura, a moderação 

dos desejos e este amor esclarecido de ordem que é hoje o único sacrifício dos povos”.
170

  

Nota-se que se espera da escola não apenas a reprodução pela via da cultura dos 

dispositivos de dominação e de desigualdade social, mas, mais do que isso, a criação, pelo 

patamar da cultura, de instrumentos de domínio simbólico, mais efetivos do que a coerção. A 

escola deverá apresentar-se como instância produtora do consensos, de fabricação e 

consolidação dos iguais na ordem desigual. Pelo imaginário da nação projetada, a escola 

surge como o veículo de sustentação e de perpetuação da organização social. A sociedade 

que pretendia mudar deveria alterar sua dinâmica escolar e produzir dessa maneira novo 

imaginário, novo consenso. A contradição do pensamento sobre a escola reside justamente 

nesse potencial de emancipação que a escolarização traz sempre consigo. Ao mesmo tempo 

em que faculta o controle, a acepção de escola tem um quê de ruptura, que está presente no 

universo de todos os que falam sobre ela. O julgamento da instrução vem habitualmente 

regido pelo signo da contradição...   

Assim caminhava a inspeção portuguesa, entre a constatação da inutilidade da 

existência de escolas a que a população não acorria e a conclamação da necessidade de se 

criarem mais escolas primárias, tendo em vista o processo civilizatório. Pretende-se, ao que 

parece, alterar a própria acepção de escolarização. Cabe lembrar que nessa altura era já 

obrigatória a instrução primária, pela legislação portuguesa, embora não houvessem 

evidentemente quaisquer mecanismos de efetivo controle desse preceito legal. Havia, como 

óbices para o desenvolvimento da instrução, falta de bons edifícios e de material escolar, 

conjugada à má formação e péssima remuneração do professorado, o que revela o descaso 

dos poderes públicos para com o tema da educação, a despeito do cariz iluminista impresso 

no discurso sobre o tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
rigor, que os docentes não possuíam o conjunto das necessárias habilidades literárias e que a própria prática do 

ensino não favoreceria qualquer aprimoramento. Pelo contrário, os baixos salários contribuiriam para a efetiva 

degradação da função docente. De acordo com a inspetoria: “A questão, aliás, importantíssima, dos métodos do 

ensino, e das novas maneiras de iniciar mais breve e suave, e menos dificilmente, aos meninos nos rudimentos 

da instrução, torna-se secundária, em presença daqueloutras, sem cuja resolução quaisquer providências a 

este repeito seriam ineficazes. Quando predomina a ignorância, a falta de zelo, a grosseria e também a fome, 

como exigir a reflexão, o estudo, a prática e a devida apreciação de qualquer melhoramento, que saia um 

pouco da mais rançosa rotina?” (RELATÓRIOS do Conselho Superior de Instrução Pública, p. 262) 
170

 RELATÓRIOS do Conselho Superior de Instrução Pública, p. 172. Na verdade, percebemos pelo texto 

do Relatório anual de 1854-5 que as sugestões eram, ano a ano, quase exclusivamente reiteradas: “Fala-se 

muito, e quase sempre muito vagamente, em melhoramentos na instrução primária; indica-se a necessidade de 

remédios heróicos; fazem-se entrever elixires milagrosos e, por fim de contas, todas as pessoas que refletirem 

um pouco e forem de boa fé, hão-de convir que essa instrução estará no caminho da prosperidade desejada, 

logo que houver uma escola por cada freguesia, que os mestres tenham o mérito e a recompensa convenientes 

e, finalmente, que uma inspeção inteligente e incansável zele este ramo importante do ensino público.” (Id 

Ibid., p. 206) 
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OS RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DO ANO LETIVO DE 1866-67: 

ABORDAGEM PRELIMINAR 

 

 

 

Os Relatórios da Inspeção de 1867 possibilitam a continuidade do temário e 

mesmo da abordagem, mediante uma ampliação dos parâmetros de interpretação dos dados 

escolares. Trata-se fundamentalmente do mesmo modelo escolar algum tempo depois, posto 

que no período em pauta não houvera nenhuma alteração substantiva nas práticas escolares. 

Havia, isso sim, a utilização de mais livros escolares, uma inspeção mais profissionalizada, 

informações, portanto, mais precisas. Em virtude disso, ao consultar a documentação, 

percebemos que haveria a possibilidade de efetuar, a partir dela, algumas perguntas mais 

concretas. Pretendemos descobrir, por exemplo, se havia alguma relação entre o número de 

livros da biblioteca do professor e o aproveitamento escolar de seus alunos; qual era o 

número médio de alunos em sala de aula; qual a idade média dos alunos da escola primária e 

quais os índices de repetência e evasão; quais as estratégias de ensino mais usuais, seja 

quanto aos métodos de alfabetização, seja quanto aos castigos e punições adotados; de que se 

compunha o mobiliário escolar e os materiais pedagógicos de sala de aula; qual a habilitação 

dos professores para a prática do magistério... Essas e outras indagações perfilhavam a 

inquietação inicial, quando propusemo-nos a utilizar como amostra cinco concelhos de quase 

todos os distritos de Portugal. Mediante cópia do texto impresso no Relatório anual referente 

a 1874-5, pudemos reproduzir os dados manuscritos, de modo a possibilitar o tratamento 

estatístico. Nessa etapa seguinte, questões novas surgiram, inúmeras hipóteses preliminares 

ficaram pelo caminho. Os aspectos que viremos a abordar são considerados indícios de vidas 

cotidianas, dos usos ordinários da escola em uma tão singela quanto significativa 

subjetividade pedagógica
171

. À partida, o intuito que nos movia era o de obtenção do máximo 

de informações extraídas pela via da estatística, o que nos permitiria dela sair - ainda que 

para posteriormente a ela regressar, com maior solidez de informações, trazidas por outros 

registros de análise. Havia, por detrás daqueles dados, uma realidade profunda, 

aparentemente intangível, inacessível, submersa: o território das práticas que, com tanta 

propriedade, Michel Foucault denominaria ‘parte oculta do iceberg’
172

. Passamos a averiguar 

a distribuição dessa atmosfera fugaz partir de dados da demografia escolar, especialmente 

tomando como fonte o Relatório da inspeção de 1867.  

Acerca desse Relatório de 1867, especificamente, destacamos que tivemos 

algumas limitações do acesso às fontes, o que nos impossibilitou espeficamente de 

trabalharmos os dados da região do Porto. Mesmo assim, esforçamo-nos por estabelecer uma 

organização do universo estudado a partir de amostragem por distritos, acompanhada pelo 

número de escolas situadas em cada concelho dos respectivos distritos.  

 

                                                 
171

 Gostaríamos de anotar que esta etapa de nosso trabalho não teria sido possível  sem a preciosa colaboração 

do professor Rogério Fernandes. A ele devemos essa idéia, que acabou por ser muito cara no conjunto da 

investigação, de perscrutar os dados informativos contidos nos Relatórios de Inspeção dos anos 1867 e 1875. 

Foi também o professor Rogério quem nos deu toda assistência necessária enquanto nós efetuávamos a recolha 

da referida documentação no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Os Relatórios de Inspeção às escolas do 

Distrito do Porto não nos foram disponibilizados na época em que os consultamos, por estarem em mau estado 

de conservação.  
172

 A propósito dessa terminologia que Foucault introduz à guisa de referencial analítico, vide L’ ordre du 

discours .  
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AMOSTRA UTILIZADA E CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS 
 

 

Tabela 1: Número de escolas por distrito e concelho na amostra:  

 

 

 

 

Distritos Concelho No.  de escolas  

Aveiro Águeda   8 

 Aveiro   8 

 Mealhada   5 

 Oliveira d'Azemeis   8 

 Oliveira do Bairro   7 

Coimbra Coimbra   16 

 Cantanhede   8 

 Arganil   8 

 Condeixa-a-Nova   6 

Castello Branco Idanha a Nova   8 

 Castello Branco   8 

 Belmonte   3 

 Certã   8 

 Covilhã   8 

Guarda Almeida   8 

 Cea   8 

 Gouvêa   8 

 Guarda   8 

 Pinhel   8  

Évora Mora   4 

 Alandroal   4 

 Évora   8 

 Montemor o Novo   7 

 Redondo   3 

Lisboa Cintra   7 

 Belém   8 

 Alenquer   9 

 AldeIa Galega do Ribatejo   3 

 S.Thiago do Cacém   3  

 SetÚbal   5 

 Olivaes   8 

 Mafra   8 

 Bairro d'Alfama   8 

 Bairro d'Alcântara   8 

Portalegre Marvão   4 

 Portalegre   8 

 Souzel   2 

 Alter do Chão   5 

 Elvas   6 

Villa Real Villa Real   8 

 Villa Pouca d’Aguiar   8 

 Monte Alegre   8 

 Chaves   8 

 Alijó   7 

Vizeu Vizeu   8 

 Tondella   8 

 Resende   7 

 Oliveira de Frades   8 

 Lamego   8 

Vianna do Castello Vianna do Castello   9 

 Ponte de Lima 10 

 Monção   8 

 Caminha   6 

 Arcos de Valderez   8 

Total  386 
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CARACTERIZAÇÃO DO ZELO, DA MORAL E DA CIVILIDADE DOCENTE EM SUAS 

INTERSECÇÕES COM O APROVEITAMENTO DOS ALUNOS 

 

 

O tratamento estatístico a que foram submetidos os dados disponíveis do 

Relatório da Inspeção de 1867 trazem-nos algumas pistas relevantes para a reconstituição 

da atmosfera cotidiana da vida escolar portuguesa naquela época. Logo ao princípio, em 

relação aos valores estipulados para aferir o aproveitamento dos alunos (0-12), a qualificação 

média para amostra de todos os distritos selecionados foi de 5,9, sendo que a média mais 

baixa foi encontrada no distrito da Guarda (5,0) e Villa Real (5,0), e a mais alta corresponde 

aos distritos de Coimbra (7,3) e Évora (7,0). Tais valores - cabe explicitar - eram 

apresentados no formulário padrão dos Relatórios, como instrumentos parciais de medida 

para calcular o mérito do professor. Acerca disso, pudemos verificar que esse mérito docente 

era calculado a partir de critérios variados, que percorriam o comportamento moral e civil do 

professor, seu zelo para com a atividade do magistério e o aproveitamento pedagógico dos 

alunos. Para cada um desses quatro quesitos, eram atribuídas notas, computadas entre 0 e 12, 

sendo que a distribuição desse patamar avaliatório era feita na seguinte proporção: 0-

3=medíocre; 4-6= suficiente; 7-9= bom; 10-12= muito bom. Como pudemos portanto 

observar acima, além da análise acerca do aproveitamento dos alunos, procedia-se à 

mensuração de outros quesitos reputados essenciais para a condição docente e o exercício do 

magistério: a conduta moral, civil e o zelo. Quanto ao zelo do professor, a média para toda 

amostra foi de 6,9, sendo que, mais uma vez, o distrito da Guarda recebe o mais baixo valor 

(5,6), sendo Villa Real e Évora destacadas com os pontos mais altos (8,0 e 7,8, 

respectivamente). Em geral, as notas atribuídas pelo inspetor em relação aos itens ‘moral’ e 

‘civil’ foram mais elevadas do que aquelas referentes ao ‘zelo’ docente e ao ‘aproveitamento 

dos alunos’. As máximas qualificações de moral situaram-se nos distritos de Villa Real (9,2) 

e Lisboa (9,2) e a máxima de civil foi tomada de Lisboa (9,4). Para toda amostra, as médias 

quanto à conduta moral e civil foram de 8,3. 

 

Tabela 2: Qualificações médias do inspetor, por escola, sobre o mérito do professor por  

distrito e para o total da amostra:   

 
  DISTRITO 

 

Critério Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Moral 8.3 7.4 8.6 7.6 8.3 8.6 9.2 8.4 9.2 7.4   7.8 

Civil 8.3 7.6 8.4 7.7 8.2 9.0 9.4 8.4 9.0 7.4  7.6 

Zelo 6.9 7.1 7.6 6.2 5.6 7.8 7.2 6.8 8.0  6.3 6.6 

Aproveita

mento 

5.9 5.4 7.3 5.7 5.0 7.0 6.2 5.8 5.0  5.8 5.6 
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Figura 1: Qualificações médias  do inspetor, por escola, sobre o mérito do professor por  

distrito e para o total da amostra. Portugal, 1867   

 

Ainda no que tange ao mérito do professor, podem ser observadas associações 

lineares entre os itens moral e civil (r = 0,96); moral e zelo (r = 0,81); moral e 

aproveitamento dos alunos (r = 0,72); civil e zelo (r = 0,83); civil e aproveitamento dos 

alunos (r = 0,73); zelo e aproveitamento dos alunos (r = 0,85). Isso significa dizer que, 

quando um valor era maior, o outro a ele associado também crescia; e, no caso de ser menor, 

o outro também o seria
173

. Por outro lado, não foram constatadas associações lineares entre 

os quatro critérios de observação do mérito do professor e o número de livros, mapas ou 

tabelas de primeira leitura constantes a escola. 

                                                 
173

 Para toda amostra foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson entre o mérito do professor assinado 

pelo inspetor (moral, civil, zelo) e o aproveitamento dos alunos; entre o mérito do professor e o número de 

alunos presentes no ano de 1867; entre o mérito do professor e o número de livros na biblioteca do professor; 

entre o mérito do professor e o número de mapas e de dicionários da escola. O coeficiente de correlação de  

Pearson mede se existe ou não associação linear entre duas variáveis. Este coeficiente varia entre -1 e 1. Se o 

coeficiente é igual a zero (ou próximo de zero) significa que não existe associação linear entre as variáveis. Foi 

este o caso - embora contrariando as nossas expectativas e talvez o nosso desejo inconfesso - da suposta 

correlação, que não se verificou, entre mérito de professor e número de livros na biblioteca. Na outra margem, 

um valor do coeficiente igual a 1 significa associação linear direta perfeita entre as variáveis (ou seja, a valores 

baixos de uma delas correspondem valores baixos também da outra, e a valores altos de uma, correspondem 

valores altos de outra). Quanto mais próximo de um (1) se encontra o valor do coeficiente, maior é a associação 

linear direta entre elas. Um valor de coeficiente igual a -1 (ou próximo de  -1) indica associação linear perfeita 

inversa (forte associação linear inversa) entre as variáveis: ou seja, para valores baixos de uma das variáveis 

correspondem valores altos da outra, e vice-versa (para valores altos de uma das variáveis correspondem 

valores baixos da outra). O valor entre parênteses corresponde ao nível  descritivo (p) do teste de hipótese de 

que o coeficiente de correlação na população é nulo; um valor de p<0,05 significa que é rejeitada a hipótese 

nula de que o coeficiente de correlação é nulo (ou seja: existe associação entre as duas variáveis) ; e um valor 

de p maior ou igual a 0,05 indica que se aceita a hipótese de que as variáveis não estão associadas entre si. 
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Tabela 3: Coeficientes de correlação de Pearson e níveis descritivos (p) entre parênteses. 

 

 Civil Zelo Aprovei- 

tamento 

Volumes 

professor 

Volumes 

escola 

Mapas Tabelas 

1a. 

leitura 

Dicio-

nários 
No. 

alunos 

em 1866 

No. 

alunos 

presentes 

1867 

Moral 0.96 

(0.00) 

0.81 

(0.00) 

0.72 

(0.00) 

0.28 

(0.04) 

0.21 

(0.12) 

0.08 

(0.57) 

- 0.11 

(0.42) 

 0.41 

(0.00) 

 0.47 

(0.00) 

 0.42 

(0.00) 

Civil  0.83 

(0.00) 

0.73 

(0.00) 

0.32 

(0.02) 

0.26 

(0.06) 

0.08 

(0.55) 

- 0.12 

(0.40) 

 0.41 

(0.00) 

 0.47 

(0.00) 

 0.43 

(0.00) 

Zelo   0.85 

(0.00) 

0.32 

(0.02) 

0.06 

(0.67)  

0.09 

(0.53) 

-0.13 

(0.36) 

 0.35 

(0.01) 

 0.40 

(0.00) 

 0.43 

(0.00) 

Aprove

i-

tament

o 

  

   0.33 

(0.00) 

0.13 

(0.34) 

0.24 

(0.08) 

- 0.12 

(0.39) 

 0.45 

(0.00) 

 0.46 

(0.00) 

 0.58 

(0.00) 

 

Observamos que existem altas associações lineares entre moral e civil (r = 0.96), 

moral e zelo (r = 0.81), moral e aproveitamento dos alunos (r = 0.72), civil e zelo (r =0.83), 

civil e aproveitamento (r = 0.73), e zelo do professor com aproveitamento dos alunos (r = 

0.85);  do que se depreende que, quanto maior o zelo do professor, maior o aproveitamento 

dos alunos. 

Não existe associação linear entre mérito do professor (moral, civil, zelo, 

aproveitamento)  e volumes da escola, mérito e número de mapas na escola, mérito e número 

de tabelas para a primeira leitura. Também foram feitos gráficos (diagramas de dispersão) 

que mostram as ditas associações. Nestes gráficos, para cada par de observações é desenhado 

um ponto; quanto mais alinhados aparecem os pontos, maior é a associação entre as 

variáveis. 
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Figura 2 : Diagrama de dispersão para Moral, Civil, Zelo, Aproveitamento, Número de 

volumes do professor, Número de volumes da escola, Mapas, Tabelas de primeira leitura, 

Dicionários, Alunos matriculados em 1866 e presentes em 1867. 

 

 

Também a respeito do mérito do trabalho docente, não eram poucos os inspetores  

que faziam considerações de ordem qualitativa para deixar registrado em seu Relatório um 

rol completo de observações. Nessa condição, podemos situar o caso do concelho de Águeda 

no distrito de Aveiro. As oito freguesias onde se situavam escolas regidas por diferentes 

professores tiveram seus mestres assim classificados: 

 
 

 

“1ªescola: Consta-me que o professor é exato, mas é pouco hábil e tem mau método de ensino; 2ª 

escola: O professor é muito hábil e instruído, mas o serviço de repartição de fazenda e do tesouro 

da Comarca Municipal rouba-lhe o zelo que devia empregar no serviço da escola; 3ª escola: O 

professor é muito hábil e zeloso, tornando-se credor de bem merecido louvor; 4ª escola: O 

professor é zeloso e satisfaz convenientemente; 5ª escola: O professor não tem zelo nem vocação 

para o magistério, além de que acha-se envolvido em um processo crime de tiros e ferimentos 

praticados na localidade. Deve ser transferido; 6ª escola: Suspendi o professor pela sua irregular 

conduta, apresentar alunos supostos, não ter documento algum de matrícula ou relação de faltas e 

muitas queixas que geralmente contra ele me fizeram; 7ª escola: É um professor medíocre o que 

rege a cadeira, e com péssima letra, mas zeloso; 8° escola: O professor é mui hábil, instruído e 

zeloso, acrescendo haver levantado uma casa para a escola à sua custa, que não só é atualmente a 

melhor do distrito, mas otimamente colocada, com todas as condições morais, pedagógicas e 

higiênicas, pelo que, e por todas as mais circunstâncias que nele concorrem, é digno de 

elogio.”
174

 

                                                 
174

 Inspector José António da Silva, MINISTÉRIO DO REINO - N° 1046, Manuscritos transferidos do 

Ministério do Interior - Relação elaborada pelo Dr. Alcino Manuel Silva / Inspecção extraordinária às escolas 

públicas e particulares...1867.  
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No Bairro d’Alcântara, em Lisboa, o inspetor teceu algumas anotações sobre a 

escola de Santa Catarina: “ a mestra está cansada e doente. Precisa de ser aposentada quanto 

antes. Nas costuras é que há mais aproveitamento: três alunas bordam suficientemente e 

quase todas cosem.”
175

 Na sequência, relata que as duas escolas situadas na freguesia de São 

Paulo “poderão ser suprimidas sem inconveniente pela qualidade dos professores, que não 

são susceptíveis de se tornarem melhores.”
176

  

Sobre as escolas situadas no Concelho de Cintra ( distrito de Lisboa ), o inspetor 

revela o lugar de onde fala, explicitando a origem das informações de que dispôs: “o mérito 

moral e civil dos professores é baseado na informação do administrador e dos párocos 

respectivos, e quanto ao zelo é segundo a informação da mesma autoridade e segundo o que 

pude observar nos dias em que visitei a escola.”
177

 

Os inspetores muitas vezes notavam que o zelo do professor era afrouxado após a 

obtenção da propriedade da cadeira. Sobre as cinco escolas constantes no concelho da 

Mealhada, do distrito de Aveiro, o inspetor faz as seguintes observações: 

 

 

 
“1ª Barcouço) Havendo o professor tomado posse da cadeira em Maio, não o posso bem avaliar, 

mas parece ser zeloso; 2ª Casal Comba) O professor é hábil, porém depois que obteve a cadeira 

de propriedade tem afrouxado sucessivamente de zelo. Carece de ser repreendido ou transferido; 

3ª Luso) O professor está há um ano de posse da cadeira. É hábil, quer mostrar-se zeloso; e com a 

prática poderá tornar-se mais metódico; 4ª Pompilhosa) O professor tem próximo d’um ano de 

exercício e parece que há de servir otimamente; 5ªMealhada) Tem um professor hábil e que se 

emprega no serviço com reconhecido zelo e muita força de vontade, pelo que o julgo digno de 

merecido louvor.”
178

 

 

 

 

As observações acrescidas faziam por denotar a intensa preocupação quanto aos 

aspectos concernentes ao zelo profissional, o qual era, não raras vezes, aferido por 

informações fornecidas - como vimos - por notários da localidade. Não havia, nos 

comentários dos inspetores, muita informação acerca do desempenho dos alunos enquanto 

uma variável alternativa para apreender de fato o tal zelo com o qual tanto eles se 

preocupavam. Algumas vezes, era no decorrer da própria visita de inspeção que se 

preenchiam os mapas das escolas que apresentavam deficiência nos registros. Era esse o 

caso, por exemplo, de Barbacena, no concelho de Elvas, distrito de Portalegre. 

O segundo dado aferido pelo Relatório dos inspetores dizia respeito ao número 

dos alunos matriculados no ano letivo de 1866-67 e sua correlação com os alunos presentes à 

visita da inspeção. Para o total da amostra, os 24,1 alunos de sexo masculino presentes à 

visita do inspetor correspondem a 56% dos 43  alunos matriculados, sendo que as 5,2 

meninas presentes à visita representam 69% das 7,5 alunas que, em média, estavam 

matriculadas na ano de 1866-67. Tais dados indicam que talvez os índices de abandono e 

deserção escolar fossem maiores entre os meninos, sendo a presença das meninas, ainda que 

proporcionalmente muito menor, mais constante. A propósito, nota-se que, para todos os 

distritos, o número de alunos do sexo feminino é invariavelmente menos da metade em 

                                                 
175

 MINISTÉRIO DO REINO - N° 1055. 
176

 MINISTÉRIO DO REINO - N° 1055. 
177

 MR 1055. A partir daqui passaremos a abreviar por MR o conjunto de documentação procedente do 

Ministério do Reino. 
178

  MR 1046. Distrito: Aveiro; Concelho: Mealhada. 
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relação à quantidade dos alunos do sexo masculino. Se, em todo Portugal, as escolas tinham 

em média 24 alunos do sexo masculino e 5 do sexo feminino no momento da visita do 

inspetor, as diferenças regionais revelam, por vezes, dados relevantes quanto a certas 

distinções, por distritos, no que diz respeito à população escolar. Sendo assim, Vianna do 

Castello apresentou o maior número médio de alunos do sexo masculino (37,5) na visita do 

inspetor, seguida por Coimbra (32,7) e Castello Branco (30,7). Lisboa mostrou a maior 

média de alunas (9,4), seguida por Castello Branco (8,8) e por Portalegre (5,6). 

 

 

Tabela 4: Número médio de alunos por escola em 1866 e presentes na visita do inspetor  

à escola em 1867, por distritos e para o total da amostra.  

 
  DISTRITO 

Matrícula e 

presença 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Masculino 

matriculados 

 

42.9 45.3 51.8 46.9 41.6 28.5 40.3 31.8 31.8 36.8  67.1 

 

Feminino 

matriculados 

7.5 6.9 2.5 11.9 9.2 8.2 12.5 9.9 4.2 3.1  

 

4.4 

Masculino 

presentes 

24.1 22.2 32.7 30.7 19.9 13.2 20.0 19.0 18.1 25.2  37.5 

 

 Feminino 

presentes 

5.2 5.2 2.9 8.8 4.7 4.5 9.4 5.6 3.2 

 

1.9  

 

3.3 

 

 

Figura 3: Número médio de alunos matriculados por escola, por sexo,  por distrito e para  

o total da amostra. Portugal, 1866-7. 
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O ESPAÇO FÍSICO DA ESCOLA E O FUNCIONAMENTO DE SUA ESTRUTURA 

ADMINISTRATIVA 

 

 

 

Pelos registros, podem-se obter dados acerca do espaço físico da escola, seja em 

termos de qualidade do edifício, seja no que diz respeito à estrutura administrativa de seu 

funcionamento. Sobre, por exemplo, a distribuição dos proprietários do edifício da escola, 

perguntava-se se o imóvel pertencia ao Estado, Câmara Municipal, Junta de Paróquia, 

Irmandade ou Confraria, Professor ou outro particular. O levantamento demonstrou que, para 

toda a amostra, a maior porcentagem dos proprietários dos edifícios das escolas situou-se na 

categoria de “outro particular” (58,3%), diferente do professor, seguido do próprio professor 

(16,4%), da Junta de Paróquia (12,6%) e da Câmara Municipal (7,3%), o que leva a supor 

que o prédio em que funcionava a escola era, na maior parte das vezes, alugado ao professor 

por uma terceira pessoa. 

 

 

 

Tabela 5: Distribuição dos proprietários do  edifício da escola, por distritos e para o total  

da amostra. Portugal, 1867 

 

 

 

 
  DISTRITO 

Proprietá- 

rio do 

edifício 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Particular 

(diferente 

do 

professor) 

224   

(58.3%) 

19     

(52.8%) 

23     

(60.5%) 

17     

(48.6%) 

18     

(45.0%) 

13      

(56.6%) 

53     

(79.1%) 

15     

(60.0%) 

22     

(53.7%) 

21     

(55.2%) 

23   

(56.0%) 

Professor 

 

63     

(16.4%) 

8      

(22.2%) 

6      

(15.8%) 

9      

(25.6%) 

10     

(25.0%) 

1        

(4.3 %) 

4        

(6.0 %) 

1        

(4.0 %) 

10     

(24.4%) 

10     

(26.3%) 

4       

(9.8 %) 

Junta 

Paróquia 

48     

(12.6%) 

6      

(16.7%) 

2        

(5.3 %) 

7      

(20.0%) 

11     

(27.5%) 

1        

(4.3 %) 

0        

(0.0 %) 

3      

(12.0%) 

 7     

(17.1%) 

3        

(7.9 %) 

8    

(19.5%) 

Câmara 

Municipal 

28      

(7.3 %) 

2        

(5.6 %) 

4      

(10.5%) 

1        

(2.9 %) 

1        

(2.5 %) 

6      

(26.2%) 

2        

(3.0 %) 

6      

(24.0%) 

1        

(2.4 %) 

3        

(7.9 %) 

2       

(4.9 %) 

Estado 13      

(3.4 %) 

1        

(2.8 %) 

2        

(5.3 %) 

0        

(0.0 %) 

0        

(0.0 %) 

1        

(4.3 %) 

5        

(7.5 %) 

0        

(0.0 %) 

1        

(2.4 %) 

1        

(2.6 %) 

2       

(4.9 %) 

Irmanda-

de ou 

Confraria 

8        

(2.0 %) 

0        

(0.0 %) 

1        

(2.6 %) 

1        

(2.9 %) 

0         

(0.0 %) 

1        

(4.3 %) 

3        

(4.4 %) 

0        

(0.0 %) 

0        

(0.0 %) 

0        

(0.0 %) 

2       

(4.9 %) 

Total 384  

(100%) 

36    

(100%) 

38    

(100 %) 

35    

(100 %) 

 40      

(100%) 

23   

(100%) 

67   

(100%) 

25    

(100%) 

41    

(100%) 

38    

(100%) 

41    

(100 %) 
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Figura 4: Distribuição percentual dos proprietários do edifício da escola para o total da  

amostra. Portugal, 1867. 

 

 

 

 

 

As escolas possuíam em média uma sala de 28 metros quadrados de superfície 

com duas janelas. Coimbra e Vianna do Castello apresentavam superfície maior 

(respectivamente 34,4 e 34,1 metros quadrados) seguidas por Lisboa, com 31,6 metros 

quadrados. Cada escola tinha em média três mesas, com sete bancos e menos de cinco 

cadeiras. Havia, aqui também, variações distritais: Lisboa e Vianna do Castello tiveram o 

maior número de bancos por escola (9,4 e 8,6 respectivamente); Lisboa e Portalegre 

apresentaram a maior média de cadeiras por escola (9,2 e 6,6 respectivamente), ao passo que 

Vianna do Castello e Villa Real não chegaram a ter sequer duas cadeiras por cada escola. 

A profunda diversidade regional quanto aos dados analisados dificulta 

parâmetros de generalização pela média. Torna-se, pois, difícil dizer que, em média, cada 

professor contava com 2,1 tinteiros e cada escola tinha 8,2 tinteiros dos alunos. Isso porque, 

ao observar as especificidades de cada distrito, deparamo-nos no caso de Coimbra com 3,0 

tinteiros por professor e 13,5 tinteiros de alunos; sendo que em Évora havia, no mesmo 

período, uma média de 0,8 tinteiros por professor e 2,1 tinteiros de alunos. Tais disparidades 

nos levam a acreditar que, se a média representa sem dúvida um parâmetro relevante para a 

análise, ele jamais poderá ser tomado como único posto que mostra o que é, de fato, 

importante, escondendo entretanto o que é fundamental. Note-se na tabela abaixo o cálculo 

de quantos alunos recebiam da escola papel e livros de graça. Atente-se também para a quase 

ausência de tabelas para a primeira leitura. 
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Tabela 6: Superfície média da aula principal, número médio de janelas, mobília e  

utensílios da escola, por distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867 

  
  DISTRITO 

Área e utensílios Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Superfície (m2) 28.0 30.7 34.4 18.2 23.1 19.2 31.6 28.8 27.2 27.0 34.1 

Janelas 2.0 1.6 2.3 2.0 1.6 1.8 2.2 2.0 1.7 1.9 2.3 

Mesas 2.8 2.0        2.6 2.1 1.8 1.4 5.0 2.8 2.3 2.2 3.9 

Bancos 6.8 5.4 6.5 7.1 5.8 4.1 9.4 7.2 5.5 6.1 8.6 

Cadeiras 4.3 2.7 2.6 2.6 4.6 5.4 9.2 6.6 1.8 3.5 1.7 

Tinteiros escola  1.9 0.7 3.2 0.5 0.9 1.2 3.7 2.9 0.1 1.2 3.0 

Tinteiros prof. 2.1 1.5 3.0 1.5 1.7 0.8 3.5 1.4 1.9 1.8 2.3 

Tinteiros alunos  8.2 11.9 13.5 8.7 4.1 2.1 3.4 5.6 11.3 11.0 11.8 

Quadros pretos 0.8 0.3 1.3 0.4 0.3 0.3 1.4 1.0 0.2 0.3 1.4 

Lousas escola 2.2 1.2 1.1 2.9 1.1 2.5 2.5 5.8 0.1 1.8 3.9 

Lousas professor 1.4 0.8 1.3 1.1 0.9 0.3 1.6 0.6 1.2 1.4 4.1 

Lousas alunos 8.5 6.9 6.0 9.8 4.1 5.2 15.0 7.0 8.2 5.6 10.8 

Papel de graça 4.5 2.1 3.6 4.7 0.8 1.2 14.7 2.6 0.4 1.7 4.4 

Livros de graça 3.0 1.3 4.1 3.3 1.7 6.0 4.7 1.1 1.2 1.1 4.4 

Vols. da escola 3.5 0.0 1.7 7.9 1.8 1.6 11.2 2.2 0.1 0.7 1.6 

Vols.  Professor 17.8 19.4 16.1 9.3 16.5 10.6 29.3 18.1 11.1 15.7 20.4 

Mapas 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.1 0.1 

Dicionários 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.1 0.6 0.2 0.4 0.4 0.5 

Tabelas 0.4 0.0 0.3 0.2 0.4 2.3 0.3 0.9 0.1 0.1 0.5 

 
Figura 5: Número médio de volumes da escola e do professor por escola, para o total da  

amostra e por distrito. Portugal, 1867. 
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Como vimos, fazia parte do Relatório do inspetor a informação sobre quantas 

crianças, por escola, recebiam de graça papel, tintas, penas e livros. O inspetor do Bairro d’ 

Alcântara em Lisboa faz uma ressalva diante da anotação em que declarara que 214 alunos 

teriam naquele dito Concelho recebido de graça papel, tinta, e penas. Diz ele: “O papel 

geralmente não é dado pelos professores; ou trazem-no os alunos ou lhes é vendido pelo 

mestre. É porém costume da maioria dos professores dizerem que dão tudo.”
179

  Por outro 

lado, dos 79 alunos que nas 8 escolas do Concelho de Certã em Castello Branco recebiam de 

graça os livros, 76 pertenciam a uma única escola, distribuíndo-se os restantes 3 livros pelas 

outras 7 instituições escolares. Tudo isso dificulta uma distribuição pela média que, de 

qualquer maneira, ficava abaixo de 5 no caso dos alunos que recebiam papéis, tinta e penas 

de graça e por volta de 3 os que recebiam livros. 

Verifica-se dificuldade semelhante quando se buscam dados acerca dos volumes 

que constavam da livraria de cada escola. Por exemplo, dos 132 livros que constam das 

livrarias dos professores das 8 escolas do Concelho de Águeda em Aveiro, 100 livros 

pertencem a apenas uma escola. A mesma escola de Certã - distrito de Castelo Branco - que 

doava livros a 76 alunos - e da qual falamos acima - contava com uma biblioteca de 102 

volumes (sendo que o total para as 8 escolas do mesmo Concelho era de 110 volumes). 

Também uma escola de Alandroal - distrito de Évora - concentrava quase todos os volumes 

da livraria do professor - 103, dentre os 114 distribuídos por 4 escolas. Tais ponderações 

pontuais relativizam os dados englobados na média de 3,5 volumes de livros por escola e 

17,8 volumes do professor. Note-se ainda que as bibliotecas dos agentes do magistério eram 

maiores nos distritos de Lisboa (29,3), Aveiro (19,4) e Vianna (20,4). Castello Branco, pelo 

contrário, destacou-se também da média geral por ser o distrito com menor número médio de 

livros na biblioteca do professor (9,3). Praticamente não havia mapas, não havia dicionários, 

não havia tabelas de primeira leitura nas escolas portuguesas, muitas vezes as cadeiras eram 

pequenos assentos de cortiça. Com exceção dos  distritos de Coimbra, Lisboa, Portalegre e 

Vianna do Castello, a média de quadros-negros por escola não chegava a uma unidade. As 

lousas existentes pertenciam, em sua maioria, aos alunos (8,5), seguidos da própria escola 

(2,2) e do professor (1,4 em média).  

O inspetor do concelho de Redondo, do distrito de Évora, acrescenta em seu 

Relatório que, em sessão da Câmara, fizera requisição, como parte do material escolar, de 

coleção de pesos e medidas “para cada escola da capital do concelho, depois de lhe mostrar a 

conveniência dela para o ensino prático do sistema métrico. Tenciono fazer o mesmo em 

todos os concelhos. Na sessão da Junta de Paróquia fiz também a mesma requisição. 

Tenciono proceder assim em todas as freguesias rurais.” Ele também requisitara à Câmara e 

à Junta de Paróquia um mapa de Portugal, para cada escola da capital do concelho, 

acreditando que se não deixaria de atender a “tão justo pedido, depois de conhecer a 

conveniência do mapa para o estudo da corografia e da história pátria”.
180

 

Sobre a ventilação em sala de aula, os dados revelam que foi considerada 

suficiente por 61,5% dos Relatórios, deficiente em 23,9% e incômoda para 14,6%. Lisboa e 

Évora foram os distritos com maior percentual de ventilação suficiente (80,9% e 79,2% 

respectivamente). A avaliação de Vianna do Castello, Coimbra e Portalegre revela maiores 

proporções dos que caracterizam a ventilação de deficiente (respectivamente 46,3%; 39,5%; 

36,0%). Já as maiores porcentagens de ventilação incômoda situaram-se em Castello Branco 

(25,7%) e Viseu (21,4%), como podemos confirmar pelos dados da tabela a seguir: 

 

 

 

                                                 
179

 MR 1055. (Inspecção extraordinaria às escolas...1867 / Distrito de Lisboa ,Concelho: Bairro d’Alcântara) 
180

 MR 1050. ( Inspecção extraordinária às escolas../ Distrito:Évora; Concelho: Redondo). 
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Tabela 7: Distribuição das escolas segundo a qualidade da ventilação da sala de aula, de  

acordo com o critério do inspetor por distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867. 

 
  DISTRITO 

 

Ventilação Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Suficiente 240 

(61.5%) 

19     

(50.0%) 

19     

(50.0%) 

19     

(54.3%) 

28     

(70.0%) 

19     

(79.2%) 

55     

(80.9%) 

12     

(48.0%) 

24     

(61.6%) 

28     

(66.7%) 

17  

(41.5%) 

Deficiente 93     

(23.9%) 

12     

(31.6%) 

15     

(39.5%) 

7      

(20.0%) 

7      

(17.5%) 

2        

(8.3 %) 

9      

(13.2%) 

9      

(36.0%) 

8      

(20.5%) 

5     

(11.9%) 

19   

(46.3%) 

Incómoda 57     

(14.6%) 

7      

(18.4%) 

4      

(10.5%) 

9      

(25.7%) 

5      

(12.5%) 

3      

(12.5%) 

4        

(5.9 %) 

4      

(16.0%) 

7      

(17.9%) 

9      

(21.4%) 

5    

(12.2%) 

Total 390  

 (100%) 

38 

(100 %) 

38    

(100 %) 

35   

(100%) 

40    

(100 %) 

24    

(100 %) 

68   

 (100%) 

25   

(100.%) 

39   

(100%) 

42    

(100 %) 

41   

(100 %) 

 
Figura 6: Distribuição das escolas segundo a qualidade da ventilação na sala de aula de  

acordo com o critério do inspetor  para o total da amostra. Portugal, 1867. 

 

Em relação à situação higiênica das escolas averiguadas pela inspeção, a maior 

porcentagem de toda a amostra - correspondente a 62,7% - relatava condições satisfatórias, 

seguidas da categoria ‘pouco satisfatórias’- equivalente a 32,9% - e finalmente havia 4,4% 

das escolas caracterizadas como ‘insalubres’. Como nos demais quesitos, a distribuição dessa 

média pelos diferentes distritos está longe de ser equilibrada. Temos, por exemplo, Castello 

Branco e Évora, com elevadas taxas de condições insalubres (respectivamente 14,2% e 

12,5%). Por outro lado, Guarda e Lisboa apresentam 79,5% e 74,6% de condições de higiene 

avaliadas pela inspeção como satisfatórias. Portalegre é o distrito que traz maior percentual 

de condições pouco satisfatórias (48,0%), o que se pode detectar até por algumas 

caracterizações de ordem qualitativa.  Não possuindo nenhuma janela, a escola situada na 

freguesia de Conceição do concelho de Elvas (distrito de Portalegre) foi assim caracterizada 

pelo registro do inspetor: “na 5ª escola, a superfície luminosa é a da porta da rua. A aula é 

também cozinha (...) As cadeiras são pequenos assentos de cortiça, da forma mais 

primitiva.”
181

 Duas outras instituições situadas no concelho de Cintra em Lisboa também 

receberam, por parte da inspeção, anotações suplementares. Para trazer o retrato da escola da 

Villa de Collares, diz o inspetor: “há próximo o matadouro e alguns currais. Há por baixo um 

açougue”
182

 Os dados levam-nos a crer que as escolas situadas em grandes centros urbanos 

eram privilegiadas em relação àquelas existentes nas aldeias ou povoados mais distantes. 

                                                 
181

 MR 1056. (Inspecção extraordinária às escolas.../ Distrito: Portalegre; Concelho:Elvas) 
182

 MR- 1055. (Inspecção extraordinaria às escolas.../ Distrito: Lisboa; Concelho:Cintra). Sobre outra escola 

situada naquele mesmo concelho, o inspetor comenta o seguinte: “A casa da escola é em uma loja junto à 

estrada real que é de muitíssimo trânsito.” (Idem Ibidem) 

Deficiente

23.9%

Incómoda

14.6%

Suficiente

61.5%
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Tabela 8: Distribuição das escolas segundo suas condições higiênicas de acordo com o  

critério do inspetor por distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867   

 

 

 
  DISTRITO 

Condições 

higiências 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Satisfató-

rias 

240   

(62.7%) 

20     

(55.6%) 

25     

(65.8%) 

15     

(42.9%) 

31     

(79.5%) 

14     

(58.3%) 

50     

(74.6%) 

12     

(48.0%) 

24     

(61.5%) 

24     

(61.5%) 

25   

(61.0%) 

Pouco 

satisfató-

rias 

126   

(32.9%) 

14     

(38.9%) 

13     

(34.2%) 

15     

(42.9%) 

7      

(17.9%) 

7      

(29.2%) 

15     

(22.4%) 

12     

(48.0%) 

14     

(35.9%) 

14     

(35.9%) 

15   

(36.6%) 

Insalubres 17    

(4.4 %) 

2        

(5.5 %)  

0        

(0.0 %) 

5      

(14.2%) 

1        

(2.6 %) 

3      

(12.5%) 

2        

(3.0 %) 

1        

(4.0 %) 

1        

(2.6 %) 

1        

(2.6 %) 

1       

(2.4 %) 

Total 383  

(100%) 

36    

(100 %) 

38    

(100 %) 

35    

(100 %) 

39    

(100 %) 

24    

(100 %) 

67    

(100 %) 

25    

(100 %) 

39    

(100 %) 

39     

(100 %) 

41   

 (100%) 

 

 
 

Figura 7: Distribuição das escolas segundo suas condições higiênicas de acordo com o  

critério do inspetor  para o total da amostra. Portugal, 1867   

 

 

 

 
O PERFIL DO PROFESSOR E SUAS CONDIÇÕES FÍSICAS, MORAIS E PEDAGÓGICAS 

 

 

 

Buscando traçar o desenho completo do funcionamento da escola, os Relatórios 

traziam ainda informações sobre a condição pessoal do corpo de professores, informando o 

Estado sobre seus rendimentos, condição civil, faixa etária, etc... Acerca da idade dos 

docentes, os Relatórios, então, possibilitam o cálculo para o quadro do magistério de modo 

geral. Havia na amostra toda 374 professores, com idade média de 41 anos; o valor da idade 

mais frequente foi, entretanto de 28 anos. Os professores mais jovens eram os de Évora e 

Viseu (com 21 anos) e os mais velhos (2 professores) eram de Vianna do Castello (70 anos).  

 

 

Insalubres

4.4%

Satisfatórias

62.7%

Pouco 

satisfatórias

32.9%
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Tabela 9: Média, moda, mediana, mínimo, máximo e desvio padrão da idade dos  

professores das escolas, por distrito e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 

 

 
  DISTRITO 

 

 Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do  

Castello 

Média 41 42  39 42 39 40 45 38 37 42 43 

Mediana 40 40 34 41 34 39 45 33 34 39 43 

Moda 28 43 28 36 33 23 55 26 28 30 50 

Mínimo 21 26 24 24 25 21 22 23 23 21 27 

Máximo  70 66 58 61 61 60 68 67 68 64 70 

Desvio  

Padrão 

11.6 10.8 10.8 11.0 10.1 12.9 11.7 12.1 11.6 13.5 10.5 

 

 

 

Obs: A mediana é aquele valor que fica na metade, depois de ordenar todas as idades de 

menor a maior (ou seja, aquele valor da idade tal que a metade das idades são menores do 

que ele, e a metade das idades são maiores do que ele). A moda é o valor mais frequente 

 
 

Figura 8: Idade média dos professores por distrito e para o total da amostra. Portugal,  

1867 
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Figura 9: Média e desvio padrão da idade dos professores por distrito e para o total da  

amostra. Portugal, 1867  

 

 

 

No que concerne à apreciação feita pelos inspetores a propósito das condições 

morais e pedagógicas da rede escolar como um todo, a média para toda a amostra 

corresponde a 61,6% de condições consideradas boas; 37,1% de suficientes; e 12,7% de 

condições medíocres. Observando-se a tabela abaixo por distritos, percebe-se que Coimbra, 

Portalegre e Lisboa foram, pela ordem, os três melhores colocados quanto ao referido item, 

apresentando respectivamente 76,3%, 72%, 71,6% de condições morais e pedagógicas 

avaliadas como sendo boas. Aveiro e Vianna do Castello foram, por seu turno, os distritos 

com maior percentual de condições morais e pedagógicas suficientes (37,1% e 35,7% 

respectivamente). Castello Branco e Évora sobressaem-se por trazer maior porcentagem de 

condições medíocres (25,7% e 25% respectivamente). A partir da análise desses dados, 

permitimo-nos questionar a homogeneidade dos critérios utilizados para avaliação do 

inspetor. Dada a proximidade geográfica entre Portalegre e Évora e, considerando o fato de 

ser Évora naquela altura um dos grandes centros de Portugal, custa a crer que Portalegre 

apresentasse escolas e professores melhor qualificados moral e pedagogicamente. Talvez o 

rigor da análise diferisse de acordo com cada inspetor ou apresentasse mesmo variações 

regionais que, numa estatística como esta, infelizmente, não temos instrumentos para 

considerar. 
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Tabela 10: Distribuição das escolas segundo as condições morais e pedagógicas da rede  

escolar para o total da amostra e por distrito. Portugal, 1867 

 

 

 

 
  DISTRITO 

 

Condições 

morais e 

pedagógi- 

cas  

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do  

Castello 

Boas 228 

(61.6%) 

19 

(54.3%) 

29 

(76.3%) 

14 

(40.0%) 

24 

(70.6%) 

8 

(50.0%) 

48 

(71.6%) 

18 

(72.0%) 

25 

(64.1%) 

23 

(59.0%) 

20 

(47.6%) 

Suficien-

tes 

95 

(25.7%) 

13 

(37.1%) 

6 

(15.8%) 

12 

(34.3%) 

7 

(20.6%) 

4 

(25.0%) 

14 

(20.9%) 

3 

(12.0%) 

9 

(23.1%) 

12 

(30.8%) 

15 

(35.7%) 

Medíocres 47 

(12.7%) 

3 

(8.6 %) 

3 

(7.9 %) 

9 

(25.7%) 

3 

(8.8 %) 

4 

(25.0%) 

5 

(7.5 %) 

4 

(16.0%) 

5 

(12.8%) 

4 

(10.2%) 

7 

(16.7%) 

Total 370  

(100 %) 

35 

(100 %) 

38   

(100 %) 

35    

(100 %) 

34    

(100 %) 

16  

(100 %) 

67  

(100 %) 

25   

(100 %) 

39  

(100 %) 

39   

 (100%) 

42  

(100 %) 

 

 
 

Figura 10: Distribuição das escolas segundo as condições morais e pedagógicas de acordo 

com o critério do inspetor para o total da amostra. Portugal, 1867. 

 

 

 

O Professor António Figueiredo, da freguesia de Bemfeita tinha uma elevada 

taxa de alunos presentes no dia da visita do inspetor. De fato, compareceram 33 dos seus 39 

alunos. Tal indicador não tem correspondência, entretanto, com a apreciação efetuada quanto 

ao zelo e aproveitamento dos alunos, cujos valores se mantiveram próximos dos da média de 

sua freguesia. O Professor António Figueiredo, como muitos de seus colegas, aliás, ministrou 

ele próprio a mobília e os utensílios escolares, tal como ocorria em 37% da escolas 

portuguesas. Em alguns casos, como Vianna do Castello e Viseu, esse percentual elevava-se 

a quase 50%. Por outro lado, constata-se em outros distritos a presença forte da Junta de 

Paróquia. 

Tanto na Guarda quanto em Villa Real, quase metade das escolas tinham 

mobílias e utensílios ministrados pela Junta de Paróquia, ainda que, em média, as escolas 

portuguesas recebessem 24,4% da sua mobília e de seus utensílios escolares da Junta de 

Paróquia. Nota-se também a presença das Câmaras Municipais: eram elas que, em 27,2% dos 

casos para todo o país  forneciam as mobílias e utensílios escolares. No Alentejo, a Câmara 

exercia ação quase tutelar: em Évora, 68,8% dos casos e em Portalegre 55,6% recebiam 

Medíocres

12.7%
Suficientes

25.7%

Boas

61.6%
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mobiliário dessa fonte. Uma pequena proporção era, ainda, fornecida por irmandades ou 

confrarias (2,6%) e pelo Estado (2,1%). Curioso é que Lisboa e Coimbra apresentassem 

percentuais aproximados de distribuição do material e do mobiliário escolar entre o professor 

e a Câmara Municipal, sendo, no caso de Coimbra o equivalente a 31,2% para cada um e em 

Lisboa aproximadamente 40%, como podemos observar pela tabela abaixo: 

 

 

Tabela 11: Distribuição das escolas segundo a origem da mobília e utensílios por 

distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867  

 

 
  DISTRITO 

Origem 

da 

mobília 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Professor 159 

(37.0%) 

15 

(39.5%) 

15 

(31.2%) 

15 

(32.6%) 

17 

(36.2%) 

2 

(12.5%) 

29 

(40.3%) 

7 

(25.9%) 

13 

(30.2%) 

22 

(48.9%) 

24 

(50.0%) 

Câmara 

Municipal 

117 

(27.2%) 

9 

(23.7%) 

15 

(31.2%) 

11 

(23.9%) 

5 

(10.6%) 

11 

(68.8%) 

30 

(41.7%) 

15 

(55.6%) 

4 

(9.4 %) 

6 

(13.3%) 

11 

(22.9%) 

Junta de 

paróquia 

105 

(24.4%) 

10 

(26.3%) 

9 

(18.7%) 

16 

(34.8%) 

23 

(48.9%) 

3 

(18.7%) 

1 

(1.4 %) 

3 

(11.1%) 

21 

(48.8%) 

12 

(26.7%) 

7 

(14.6%) 

Particular 29 

(6.7 %) 

3 

(7.9 %) 

5 

(10.4%) 

2 

(4.3 %) 

0 

(0.0 %) 

0 

(0.0 %) 

4 

(5.6 %) 

2 

(7.4 %) 

5 

(11.6%) 

4 

(8.9 %) 

4 

(8.3 %) 

Irmanda- 

de ou 

Confraria 

11 

(2.6 %) 

0 

(0.0 %) 

4 

(8.3 %) 

1 

(2.2 %) 

2 

(4.3 %) 

0 

(0.0 %) 

3 

(4.1 %) 

0 

(0.0 %) 

0 

(0.0 %) 

0  

(0.0 %) 

1 

(2.1 %) 

Estado 9 

(2.1 %) 

1 

(2.6 %) 

0 

(0.0 %) 

1 

(2.2 %) 

0 

(0.0 %) 

0 

(0.0 %) 

5 

(6.9 %) 

0 

(0.0 %) 

0 

(0.0 %) 

1 

(2.2 %) 

1 

(2.1 %) 

Total 430  

(100 %) 

38 

(100 %) 

48    

(100 %) 

46  

(100 %) 

47  

(100%) 

16   

(100 %) 

72   

(100 %) 

27  

(100 %) 

43   

(100 %) 

45  

(100 %) 

48   

(100 %) 

 

 
 

Figura 11: Distribuição das escolas segundo a origem da mobília e utensílios  para o total da 

amostra. Portugal, 1867  
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FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, ESTADO CIVIL, SITUAÇÃO FUNCIONAL E TEMPO DE 

SERVIÇO 

 

 

Talvez as diferenças regionais pudessem ser aqui apreendidas mediante o 

envolvimento maior ou menor da comunidade local para com sua escola, mas isso fica 

apenas como hipótese. Para a amostra toda, a maior parte dos professores são casados - 

43,1% -, sendo os solteiros 30,5%. O percentual de viúvos era bastante pequeno - 4,4% - e 

22% eram eclesiásticos. 

 

 

Tabela 12: Distribuição dos professores segundo o estado civil do professor por distritos  

e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 

 
  DISTRITO 

 

Estado 

civil do 

professor 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Casado 167 

(43.1%) 

14 

(38.9%) 

12 

(31.6%) 

17 

(48.6%) 

16 

(40.0%) 

10 

(34.5%) 

30 

(44.8%) 

10 

(40.0%) 

16 

(42.1%) 

16 

(42.1%) 

26 

(63.4%) 

Solteiro 118 

(30.5%) 

9 

(25.0%) 

18 

(47.4%) 

8 

(22.9%) 

7 

(17.5%) 

16 

(55.2%) 

23 

(34.3%) 

6 

(24.0%) 

16 

(42.1%) 

6 

(15.8%) 

9 

(22.0%) 

Eclesiás-

tico 

85 

(22.0%) 

13 

(36.1%) 

7 

(18.4%) 

9 

(25.7%) 

16 

(40.0%) 

0 

(0.0 %) 

9 

(13.4%) 

7 

(28.0%) 

5 

(13.2%) 

14 

(36.8%) 

5 

(12.2%) 

Viúvo 17 

(4.4 %) 

0 

(0.0 %) 

1 

(2.6 %) 

1 

(2.9 %) 

1 

(2.5 %) 

3 

(10.3%) 

5 

(7.5 %) 

2 

(8.0 %) 

1 

(2.6 %) 

2 

(5.3 %) 

1 

(2.4 %) 

Total 387  

(100 %) 

36 

(100 %) 

38 

(100%) 

 35 

(100 %) 

  40 

(100 %) 

 29 

(100 %) 

67 

(100 %) 

25 

(100 %) 

38 

(100 %) 

 38 

 (100%) 

 41 

(100 %) 

 

 
Figura 12: Distribuição dos professores segundo estado civil para o total da amostra. 

Portugal, 1867 

 

 

 

O Relatório de inspeção de 1867 dava lugar também para informações quanto a 

habilitações e exames que os professores tivessem. Da lista de matérias arroladas, constava o 

curso de Português, desenho linear, francês ou inglês, matemáticas, introdução à história 

natural, geografia e história, latim, filosofia racional, eloquência e, finalmente, curso da 

Escola Normal. As mais altas porcentagens correspondem a Latim (28,1%), Filosofia 

Racional (20,5%) e Eloquência (15,7%). Évora e Lisboa foram os distritos com mais altas 

porcentagens de cursos de Português (23,8% e 18,9%, respectivamente), seguidas por 

Coimbra e Villa Real (que apresentavam respectivamente 11,7% e 9,7% de professores com 

Casado

43.1%

Solteiro

30.5%

Eclesiástico

22.0%

Viúvo

4.4%
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cursos de Português). Com habilitações em Francês e Inglês, Lisboa também se destacou 

com 21,7%. Vianna  do Castelo, Villa Real  e Castello Branco foram os distritos com 

maiores valores referentes à capacitação em Latim (37,8%, 35,4%, 32,3% e 31,4% 

respectivamente). A formação dos professores era, como revela o quadro abaixo transcrito, 

bastante precária, de modo geral, havendo, porém, certo destaque para disciplinas que 

compunham o mosaico eclesiástico da cultura: a filosofia, o latim, a eloquência, já contidos 

no antigo trivium, ainda da herança medieval. 

 

 

 

Tabela 13: Distribuição dos professores segundo habilitação e exames por distritos e para o 

total da amostra. Portugal, 1867 

 

 

 
  DISTRITO 

Formação 

dos 

professo-

res 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Latim 

 

159 

(28.1%)  

23 

(35.4%) 

22 

(23.4%) 

16 

(31.4%) 

18 

(28.6%) 

5 

(23.8%) 

15 

(20.3%) 

10 

(25.7%) 

10 

(32.3%) 

26 

(28.9%) 

14 

(37.8%) 

Filosofía 

racional 

115 

(20.5%) 

18 

(27.7%) 

13 

(13.8%) 

14 

(27.4%) 

12 

(19.0%) 

2 

(9.5 %) 

7 

(9.5 %) 

9 

(23.0%) 

9 

(29.0%) 

21 

(23.3%) 

10 

(27.0%) 

Eloquên-

cia 

89 

(15.7%) 

15 

(23.2%) 

12 

(12.9%) 

13 

(25.4%) 

12 

(19.0%) 

2 

(9.5 %) 

2 

(2.7 %) 

5 

(12.8%) 

3 

(9.7 %) 

19 

(21.1%) 

6 

(16.2%) 

Francês 

ou inglês 

63 

(11.2%) 

4 

(6.1 %) 

13 

(13.8%) 

3 

(5.9 %) 

6 

(9.5 %) 

2 

(9.5 %) 

16 

(21.7%) 

5 

(12.8%) 

2 

(6.4%) 

9 

(10.0%) 

3 

(8.2 %) 

Português 43 

(7.6 %) 

3 

(4.6 %) 

11 

(11.7%) 

0 

(0.0 %) 

3 

(4.8 %) 

5 

(23.8%) 

14 

(18.9%) 

1 

(2.6 %) 

3 

(9.7 %) 

2 

(2.2 %) 

1 

(2.7 %) 

Geografia 

e História 

37 

(6.5 %) 

1 

(1.5 %) 

10 

(10.6%) 

3 

(5.9 %) 

7 

(11.2%) 

1 

(4.8 %) 

5 

(6.8 %) 

4 

(10.3%) 

0 

(0.0 %) 

6 

(6.7 %) 

0 

(0.0 %) 

Matemáti

cas 

34 

(6.0 %) 

1 

(1.5 %) 

8 

(8.5 %) 

1 

(2.0 %) 

5 

(7.9 %) 

1 

(4.8 %) 

8 

(10.8%) 

2 

(5.1 %) 

1 

(3.2 %) 

6 

(6.7 %) 

1 

(2.7 %) 

Desenho 

linear 

13 

(2.3 %) 

0 

(0.0 %) 

2 

(2.1 %) 

0 

(0.0 %) 

0 

(0.0 %) 

2 

(9.5 %) 

5 

(6.8 %) 

1 

(2.6 %) 

3 

(9.7 %) 

0 

(0.0 %) 

0 

(0.0 %) 

Escola 

Normal 

8 

(1.4 %) 

0 

(0.0 %) 

0 

(0.0 %) 

1 

(2.0 %) 

0 

(0.0 %) 

1 

(4.8 %) 

1 

(1.3 %) 

2 

(5.1 %) 

0 

(0.0 %) 

1 

(1.1 %) 

2 

(5.4 %) 

História 

natural 

4 

(0.7 %) 

0 

(0.0 %) 

3 

(3.2 %) 

0 

(0.0 %) 

0 

(0.0 %) 

0 

(0.0 %) 

1 

(1.3 %) 

0 

(0.0 %) 

0 

(0.0 %) 

0 

(0.0 %) 

0 

(0.0 %) 

Total 565 

(100 %) 

65 

(100 %) 

94  

(100 %) 

51 

(100 %) 

 63 

(100 %) 

21 

(100 %) 

 74 

(100 %) 

39 

(100 %) 

 31 

(100.%) 

90 

(100 %) 

37 

(100 %) 
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Figura 13: Distribuição dos cargos dos professores segundo a habilitação e exames para o 

total da amostra. Portugal, 1867. 

 

 

Quanto ao provimento dos cargos do magistério, a maior parte dos professores 

encontrava-se na condição de vitalícios - 52,4% -; sendo que, dos demais, 40, 2% eram 

temporários e apenas 7,4% estavam na categoria de interinos.
183

  Vianna do Castello e 

Lisboa foram os distritos com mais elevado percentual de professores vitalícios (63,4% e 

63% respectivamente), seguidas de Castello Branco (57,2%), Évora (53,3%),  Viseu e 

Coimbra (ambas com 47,4%) . As porcentagens maiores de professores na condição de 

temporários foram encontradas nos distritos de Portalegre e Villa Real (64% e 60% 

respectivamente). Em relação aos interinos, a maior proporção deles situava-se concentrada 

no distrito da Guarda (17,8%); Vianna do Castello e Aveiro foram os distritos com mais 

baixas porcentagens de professores interinos (2,4% e 2,8% respectivamente). 

  

                                                 
183

 O trabalho de Nóvoa abarca o mesmo cálculo em relação aos tipos de provimento dos cargos docentes, mas 

utiliza como fonte o Relatório de 1875. Há coincidência em relação aos 7,4% de professores interinos, mas ele 

calcula 30,5% de temporários e 62,1% de vitalícios para aquele ano de 1875. Acerca do tema, comenta o 

referido autor: “Em 1874-5 os resultados do Relatório de inspeção confirmam que a profissão de professor 

representa uma atividade segura e estável para aqueles que decidem abraçá-la: quase 2/3 dos professores de 

instrução primária são nomeados vitalícios. Por outro lado, os professores temporários ( que representam 

30% do corpo de professores primários ) são, em sua  maioria, jovens que se consagram ao ensino há um, dois 

ou três anos e têm todas as razões para esperar que a sua nomeação como vitalícios não lhes acarrete 

problemas. Finalmente, os professores de instrução primária que fazem do ensino uma atividade provisória 

representam apenas 7,4% do corpo do ensino primário. Sem querer negar a importância relativa dessa 

porcentagem, é incontestável que, em 1874-5, a grande maioria dos professores portugueses faziam de sua 

profissão, não apenas a ocupação principal de um período de sua vida, mas sobretudo a atividade para a qual 

eles consagram o melhor de seu percurso profissional.” (António NÓVOA,  Le temps des professeurs, 

volume I, p. 383). 
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Tabela 14: Distribuição dos professores  segundo provimento dos cargos por distritos e  

para o total da amostra. Portugal, 1867 

 

 
  DISTRITOS 

 

Cargo Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Vitalício 197 

(52.4 %) 

22 

(61.1 %) 

18 

(47.4 %) 

20 

(57.2 %) 

21 

(46.6 %) 

8 

(53.3 %) 

46 

(63.0 %) 

7 

(28.0 %) 

11 

(36.7 %) 

18 

(47.4 %) 

26 

(63.4%) 

Temporá- 

rio 

 

151 

(40.2 %) 

13 

(36.1 %) 

18 

(47.4 %) 

13 

(37.1 %) 

16 

(35.6 %) 

6 

(40.0 %) 

19 

(26.0 %) 

16 

(64.0 %) 

18 

(60.0 %) 

18 

(47.4 %) 

14 

(34.2%) 

Interino 

 

28 

(7.4 %) 

1 

(2.8 %) 

2 

(5.2 %) 

2 

(5.7 %) 

8 

(17.8 %) 

1 

(6.7 %) 

8 

(11.0 %) 

2 

(8.0 %) 

1 

(3.3 %) 

2 

(5.2 %) 

1 

(2.4 %) 

Total 376   

(100 %) 

36 

(100 %) 

38   

(100 %) 

35   

(100 %) 

45  

(100 %) 

15  

(100 %) 

73  

(100 %) 

25   

(100 %) 

30   

(100 %) 

38  

(100 %) 

41   

(100 %) 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Distribuição dos professores segundo provimento dos cargos por distritos e para 

o total da amostra. Portugal, 1867. 
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Tabela 15: Tempo médio de serviço dos professores no magistério público por distrito e  

para o total da amostra. Portugal, 1867 

 

 
 DISTRITO 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

8  anos  

11 meses 

10 anos  

7 meses 

8 anos  

1 mes 

10 anos  

7 meses 

7 anos  

11 meses 

2 anos    

1 mes 

10 anos  

9 meses 

5 anos    

6 meses 

7 anos      

1 mes 

11 anos  

5 meses 

10 anos 

5 meses 

 

 

 

 
Figura 15: Tempo médio de serviço por distrito e para o total da amostra. Portugal, 1867. 

 

 

 

No concernente ao tempo de serviço do magistério público, em média, constata-

se que os professores tinham 8 anos e 11meses de serviço, havendo, como revela o quadro 

acima, diferenças distritais. 

O Relatório de inspeção aferia também a origem dos rendimentos do 

magistério, detectando que 69% dos mesmos eram, para toda a amostra, provenientes do 

ordenado do Estado. Em todos os distritos, guardadas as devidas especificidades regionais, 

mais de 60% dos rendimentos dos professores provinha da receita do pagamento do Estado, 

o que os permite afirmar que já vinha ganhando terreno a perspectiva do magistério como 

uma “profissão a tempo inteiro”, para usar uma expressão que é cara a António Nóvoa, 

embora houvesse  ainda regência de outras cadeiras, lições particulares e fundamentalmente 

o exercício concomitante de outras atividades, estranhas ao magistério, na proporção exposta 

pelo quadro abaixo: 
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Tabela 16: Rendimentos dos professores (por mil réis) segundo origem por distritos  

e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 

 
  DISTRITO 

Origem 

dos 

rendimen 

tos 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Estado 

 

32267.6 

(68.7%) 

3081.3 

(68.6%) 

2951.8 

(74.2%) 

2968.2 

(69.9%) 

3212.5 

(68.7%) 

1221.2 

(70.0%) 

6694.2 

(62.9%) 

2166.4 

(60.5%) 

2922.6 

(76.9%) 

3377.5 

(68.2%) 

3671.9 

(75.5%) 

Regência 

cadeiras 

7441.9 

(15.8%) 

814.7 

(18.1%) 

640.0 

(10.1%) 

565.2 

(13.3%) 

828.3 

(17.7%) 

290.0 

(16.6%) 

1423.6 

(13.4%) 

520.0 

(14.5%) 

735.7 

(19.4%) 

680.0 

(13.7%) 

944.3 

(19.4%) 

Profissão 

estranha 

ao magis- 

tério 

5470.0 

(11.6%) 

592.0 

(13.2%) 

300.0 

(7.5 %) 

658.0 

(15.5%) 

603.0 

(12.9%) 

77.0 

(4.4 %) 

1427.0 

(13.4%) 

632.0 

(17.7%) 

140 

(3.7 %) 

848.0 

(17.1%) 

193.0 

(4.0%) 

Licões 

particula-

res 

1239.0 

(2.6 %) 

6.0 

(0.1 %) 

83.0 

(2.1 %) 

0.0 

(0.0 %) 

0.0 

(0.0 %) 

32.0 

(1.8 %) 

819.0 

(7.7 %) 

249.0 

(7.0 %) 

0.0 

(0.0 %) 

50.0 

(1.0 %) 

0.0 

(0.0%) 

Cursos 

nocturnos 

563.4 

(1.3 %) 

0.0 

(0.0 %) 

3.0 

(0.1 %) 

56.0 

(1.3%) 

32.2 

(0.7 %) 

124.3 

(7.1 %) 

281.8 

(2.6 %) 

12.0 

(0.3 %) 

0.0 

(0.0 %) 

0.0 

(0.0 %) 

54.1 

(1.1%) 

Total 46981.9  

(100%) 

4494.0   

(100%) 

 3977.8 

(100%) 

4247.4    

(100%) 

4676.0   

(100%) 

1744.5  

(100%) 

10645.6  

(100%) 

3579.4    

(100%) 

3798.3    

(100%) 

4955.5    

(100%) 

4863.3 

(100%) 

Média 121.7 124.8 104.7 121.4 116.9 67.1 158.9 143.2 97.4 127.1 118.6 

 

 
 

Figura 16: Distribuição dos rendimentos dos professores segundo seu origem para o total  

da amostra. Portugal, 1867. 

 

 

Aproximadamente 69% dos rendimentos foram provenientes do ordenado do 

Estado para toda a amostra; observando por distrito, também a categoria “ordenado do 

Estado” foi aquela que concentrou a maior parte dos rendimentos segundo origem. Em 
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segundo lugar aparece a categoria “Regência de cadeiras” (15.8%) e depois “Profissão 

estranha ao magistério” (11.6%). Para o total da amostra, as menores porcentagens 

corresponderam a “cursos noturnos”(1.3%) e “lições particulares”(2.6%). 

Havia, no relato, solicitação de dados concernentes ao número de pessoas 

sustentadas por cada professor, o que levou à constatação de que Castello Branco era o 

distrito com maior número médio de pessoas da família sustentadas pelo professor (5 

pessoas), sendo Évora aquele com menor número médio (1.5 pessoas). O número médio de 

pessoas sustentadas pelo professor, para a amostra toda, foi 3.7, como revela o quadro a 

seguir: 

 

 

Tabela 17: Número médio de pessoas sustentadas por cada professor por distrito e para o 

total da amostra. Portugal, 1867 

 
 DISTRITO 

 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

3.7 4.4 3.3 5.0 4.4 1.5 3.1 4.0 3.7 3.2 4.5 

 

 
Figura 17: Número médio de pessoas sustentadas por cada professor por distrito e para o 

total da amostra. Portugal, 1867. 

 
 

 

A PRÁTICA DA SALA DE AULA: O ROTINEIRO, O REPETITIVO, O FUGAZ...  

 

 

O caminho da sala de aula deve necessariamente pontuar, de modo prioritário, 

qualquer estudo que pretenda abarcar a compreensão de práticas escolares concretas. A 

exigência quanto ao abandono de generalizações prévias, quanto ao desapego de quaisquer 

tipologias, teria como contrapartida o esforço de reconstituição da rotina escolar mediante os 

indícios, as sinalizações que foram nesse rastro deixados. O escrutínio desse dia-a-dia da sala 
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de aula possibilitará a emergência daquilo que Azanha caracteriza como “pequenos episódios 

sem cor, marcados pela monotonia das repetições”
184

. Aquilo, então, que parece, à primeira 

vista, insignificante pela obviedade da repetição converte-se em pista imprescindível para 

apreensão do próprio fundamento da condição humana: “o pano de fundo incolor da 

cotidianidade”
185

. Para compreender, no entanto, como esse ‘fugidio território do mesmo’ 

pode ser tomado como o prelúdio da interrupção, tomemos as palavras de Azanha: 

 

 

 
“É comum imaginar-se que, na vida cotidiana, apenas os eventuais episódios fugazes escapam ao 

rotineiro e ao repetitivo. Como se o cotidiano fosse sempre uma paradoxal mescla de coisas que 

não se alteram e de novidades instantâneas que desaparecem. Sem examinar agora o fundo de 

verdade que pode haver nessa imagem, convém assinalar que essa dicotomização da duração de 

aspectos da vida cotidiana é também uma simplificação. Sem dúvida nenhuma, o cenário da vida 

cotidiana inclui coisas duradouras e coisas fugazes, mas isso não significa que nela a 

temporalidade assuma uma ou outra de apenas duas durações possíveis: a breve e a longa. Aliás, 

essas expressões são ambíguas, e é nessa ambiguidade que reside todo o seu valor heurístico. Não 

importa, e talvez, nem seja possível, uma criteriosa elucidação abstrata do que seja tempo breve 

ou a longa duração, mesmo porque serão coisas sempre diferentes em relação a diferentes objetos 

sócio-culturais. No estudo de como o tempo afeta a vida cotidiana, o interessante é imaginar que 

entre o efêmero e a permanência há uma pluralidade de durações.”
186

 

 

 

Talvez não exista, no âmbito da história da educação, nenhum território tão 

reticente à mudança quanto aquele que configura as práticas escolares da sala de aula. Com 

sua disposição material protocolada em termos de disposição do espaço físico, seja pelos 

utensílios, seja fundamentalmente por suas partilhas e distribuições, o que se vê ali é, antes 

de mais nada, a organização rígida de um modelo disciplinador do tempo. O cotidiano 

escolar - com seus banquinhos, tinteiros e mesinhas - revela o tom de uma forma de escola 

que parece ter sido impregnada por uma duração tão longa quanto misteriosa. Pensar o 

repertório das práticas escolares em seu dia-a-dia leva-nos a tangenciar o imaginário 

pedagógico de uma rotina que, por outro lado, nos parece familiar, porque, até certo ponto, 

foi experimentada na infância...Retornar ao passado é, sob tal ponto de vista, algo muito 

                                                 
184

 José Mário Pires AZANHA, Uma idéia de pesquisa educacional, p. 62. Emprestando de Lefebvre a 

expressão ‘soma de insignificâncias’ para designar o cotidiano, Azanha detém-se sobre a relevância de seu 

estudo para o conhecimento pedagógico: “Apenas sugerimos que nessa lacuna [ ‘nossa ignorância quase total e 

de certo modo arrogante da vida cotidiana escolar’ ] possa estar a raiz de parte dos desacertos e dos equívocos 

que compõem o nosso saber pedagógico. Porém, a instituição escolar é apenas uma dentre as múltiplas 

instituições sociais, e a vida que nela se desenvolve, embora possa ser concebida e analisada com relativa 

autonomia, é na verdade apenas um fragmento ou aspecto da vida social mais ampla. Por isso, precisamos ir 

além da simples sugestão de que a ignorância da vida cotidiana das escolas é uma falha, e argumentar no 

sentido de restabelecer a relevância da cotidianidade para o conhecimento do homem em geral, incluída aí 

naturalmente a educação. Em outras palavras, é preciso que elucidemos as razões do interesse que pode ter 

para as ciências humanas e a filosofia o estudo dessa miríade de gestos, palavras, pequenos episódios, enfim 

desses fatos sans prestige que, no dizer de Lefebvre, constituem a própria substância do cotidiano”. (Id. Ibid., 

p. 61) 
185

 José Mário Pires AZANHA, Uma idéia de pesquisa educacional, p. 63. Acerca do tema, explicita o autor: 

“ (...) podemos dizer que a cotidianidade é a própria condição humana fundamental porque tudo o que atinge 

o homem ao longo de sua existência nada mais é do que mudanças, deslocamentos, fugas, etc. dessa condição 

fundamental. Aparentemente, essa afirmação é de uma trivialidade exasperante. Porém, com a sua formulação, 

pretendemos dar ênfase ao pressuposto, não trivial, de que o estudo da vida cotidiana representa uma 

possibilidade de ser o ponto de partida para a fundação de uma ciência do homem, isto é, que os objetos que 

ocupam a região da cotidianidade humana ( linguagem, relações, hábitos, rituais, gestos, usos,  artefatos, etc. ) 

são potencialmente reveladores do ser do homem tanto individual como social. Nessa acepção, o plano da 

cotidianidade é o locus privilegiado onde ocorre toda diferenciação humana, quaisquer que sejam os fatos 

diferenciadores e os modos pelos quais operem.” (Id. Ibid., p. 65).  
186

 José Mário Pires AZANHA, Uma idéia de pesquisa educacional, p. 117. 
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diferente de um mero inventário de origens; regressar ao passado é falar ao presente, no 

movimento cíclico que condiciona - por questões eminentemente contemporâneas - o olhar 

para essa atmosfera irremediavelmente perdida. A imagem de uma sala de aula é pressuposto 

e conclusão para o investigador do cotidiano educativo. 

 

 
 

Os métodos de ensino arrolados pelo Relatório dos inspetores eram os seguintes, 

assim distribuídos pela frequência com que apareciam em todo o país: mútuo  = 1,6% ; 

simultâneo = 17,3% ; individual = 20,0% ; misto, em que predomina o elemento mútuo = 

7,7% ; misto, em que predomina o elemento simultâneo = 27,8% ; misto, em que predomina 

o elemento individual = 25,6%. Percebe-se que, de acordo com os dados obtidos, haveria a 

predominância do considerado ensino misto, embora outros registros nos permitam averiguar 

a proeminência com que, muitas  vezes, se destacava o rastro do modo de ensino individual.  

Aliás, há alguns distritos, como a Guarda, em que 40,7 % dos professores declaram adotar o 

modo individual, como sendo aquele que maior resultado teria oferecido, em termos de uma 

efetiva alfabetização. Na verdade, particularmente para esse tópico, a análise fica confinada à 

declaração do professor ao inspetor, bem como a tópicas observações daquele dia específico 

da visita. De um certo modo, podemos suspeitar que tanto professores quanto inspetores 

preferissem definir como modo misto de aprendizado as estratégias de ensino que 

costumavam adotar. Seja como for, em linhas gerais, nos Relatórios predominava o método 

misto  com predominância do elemento simultâneo como o mais adotado pelo magistério, 

representando, de acordo com o levantamento efetuado, 48% das escolas de Portalegre e 

48,9% das de Viseu. O modo de ensino misto, em que predomina o elemento individual, 

correspondia no total - como vimos- a 25,6% , havendo entretanto elevada proporção dessa 

modalidade pedagógica nos distritos de Évora (45,7%) e Aveiro (48,5%). O ensino mútuo, 

apesar de ter sido talvez o mais propagado em termos de debate pedagógico, foi, 

indiscutivelmente, o menos utilizado na época, com apenas 1,6% da estatística a seu favor. 

Observe-se a tabela a seguir, de maneira a identificar as proporções e variações regionais: 
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Tabela 18: Distribuição das escolas segundo o método de ensino adotado por distritos e  

para o total da amostra. Portugal, 1867  

 
  DISTRITO 

Método 

de 

ensino 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Misto 

simultâ- 

neo 

122 

(27.8%) 

11 

(33.3%) 

14 

(36.8%) 

9 

(25.7%) 

1  

(1.7%) 

9 

(25.7%) 

15 

(20.0%) 

12 

(48.0%) 

13 

(25.5%) 

23 

(48.9%) 

15 

(36.6%) 

Misto 

individual 

112 

(25.6%) 

16 

(48.5%) 

4 

(10.6%) 

8 

(22.8%) 

14 

(23.7%) 

16 

(45.7%) 

13 

(17.3%) 

7 

(28.0%) 

15 

(29.4%) 

7 

(14.9%) 

12 

(29.4%) 

Individual 88 

(20.0%) 

2 

(6.1%) 

5 

(13.2%) 

12 

(34.3%) 

24 

(40.7%) 

2 

(5.7%) 

24 

(32.0%) 

3 

(12.0%) 

7 

(13.7%) 

4 

(8.6%) 

5 

(12.2%) 

Simultâ-

neo 

76 

(17.3%) 

0 

(0.0 %) 

13 

(34.2%) 

5 

(14.3%) 

18 

(30.5%) 

4 

(11.5%) 

16 

(21.3%) 

1 

(4.0%) 

7 

(13.7%) 

6 

(12.9%) 

6 

(14.6%) 

Misto  

mútuo  

34 

(7.7%) 

3  

(9.1%) 

1  

(2.6%) 

0  

(0.0%) 

2  

(3.4%) 

4 

(11.4%) 

7  

(9.4%) 

2  

(8.0%) 

8 

(15.7%) 

5 

(10.6%) 

2  

(4.8%) 

Mútuo 7 

(1.6%) 

1 

(3.0%) 

1 

(2.6%) 

1 

(2.8%) 

0 

(0.0%)  

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

1 

(2.0%) 

2 

(4.2%) 

1 

(2.4%) 

Total 439 

(100 %) 

 33 

(100 %) 

  38 

(100 %) 

  35 

(100 %) 

 59 

(100 %) 

35 

 (100%) 

75 

(100 %) 

  25 

(100 %) 

   51 

(100 %) 

   47 

(100 %) 

41  

 (100%) 

 

 

Figura 18: Distribuição das escolas segundo o método de ensino adotado. Total da  

amostra. Portugal, 1867 

 

Acerca das diferenças entre os três modos básicos de orientar o ensino em seu 

estado puro, tomemos a explicação que nos é dada por Simões Lopes, que era, como vimos, 

inspetor escolar nos anos 70, havendo sido também diretor de liceu e entusiasta e 

organizador das Conferências Pedagogicas. Em suas cartilhas e seleta de manuscritos para 

uso escolar, Simões Lopes demonstrava - pela maneira como se dirigia aos professores 

primários pelo prefácio - preocupação quanto ao modo de ensino predominante na escola 

portuguesa. Quanto ao método, ele entendia que o elemento básico da palavra eram as 
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sílabas e não as letras; daí orientar seus trabalhos didáticos para a recorrência metodológica 

da silabação fônica. Acreditava ter então inovado, pelo fato de suprimir de seu ensino a 

enfadonha e inócua soletração. Sobre o modo de ensino recomendado para a primeira leitura, 

o autor defende, não sem uma certa dificuldade, o modo simultâneo: aquele no qual o 

professor ensina todas as crianças como se elas fossem um único aluno. Ocorre que 

sobreviviam, com significativa intensidade, práticas de ensino individual, muitas vezes 

consideradas mais apropriadas para as crianças mais novas; ou ainda sobrevivências do 

ensino mútuo - herança jeusítica - que era a divisão das classes por pequenos grupos de 

alunos, coordenados, cada um, por um respectivo decurião. De acordo, pois, com Simões 

Lopes, passamos a falar dos modos de ensino elementar: 

 

 

 
“Ora, dos três modos - mútuo, individual e simultâneo - é preferível este último pelos prodigiosos 

resultados que dá, e é o que no país está geralmente adotado. Mas o modo simultâneo só é 

praticável (com os utensílios escolares que o país possui) nas duas classes média e superior. 

Resta-nos a classe infantil, porventura a mais importante, na qual o modo de ensino tem de ser o 

individual, e este é o maior inconveniente que se dá nas escolas. (...) Não se pode aplicar o modo 

simultâneo na classes infantil, ainda que o livro ou cartilha seja igual para todos, porque é tão 

impossível fazer com que as crianças de cinco a sete anos se apliquem isoladamente e dêm 

atenção à respectiva lição, como é impossível negar as tendências da própria natureza, que na 

criança se manifestam por uma vivacidade constante, uma volubilidade invencível e uma aversão 

a tudo que seja fazê-los atentar isoladamente sobre qualquer objeto que as fadigue. Ora, para 

vencer esta dificuldade eram necessários os auxiliares respectivos, como se faz n’outros países 

que tratam da organização do ensino elementar; mas estes auxiliares poderosos não têm 

aparecido, talvez pela razão de ter sempre de pôr linhas de casa, como se diz, todo aquele que 

tenta alguma publicação para as nossas escolas populares. Contudo, desejosos de ver praticável 

nas escolas o modo simultâneo, tão vantajoso com relação à classe infantil, desejo este que nos 

ocupa há já uns bons sete anos, e que coordenamos: os quadros de leitura para as escolas. A 

necessidade de aprender a ler por meio de tabelas convenientemente organizadas é geralmente 

reconhecida, e só por elas o modo simultâneo pode ser aplicável à classe elementar. A vantagem 

de aplicação deste modo era por si só bastante para estabelecer superioridade; mas ajuntai a isso o 

estímulo que se desenvolve entre as crianças reunidas em volta de uma tabela, o desejo de 

emendar o que não tomou conta nas explicações dadas, aquela ansiedade com que espera ouvir da 

boca do professor uma palavra de louvor ou receber no fim da semana ou do mês um 

diplomazinho de bom estudante ou uma nota de bom aproveitamente, que ela irá, transbordando 

de alegria, depôr no regaço da mãe, como se lhe levasse a maior felicidade do mundo, e vereis, 

com assombro, vós os que ainda não experimentastes, os resultados obtidos com esse modo de 

ensinar e dirigir as inteligências infantis. Além disto desaparecerão os inconvenientes do 

professor gastar um tempo precioso em tomar as lições individualmente aos pequenos, ou, o que 

ainda é pior, mandar-lhas tomar pelos decuriões. Há, por exemplo, seis horas letivas por dia, e a 

escola tem seis classes, tocará a cada classe duas horas por dia; as classes em que se observa o 

modo simultâneo, essas aproveitam bastante, porque cada aluno aproveitará as duas horas que 

essa classe tem de exercícios. Mas suponhamos que a classe infantil tem doze alunos; calculando 

pelo baixo teremos duas horas divididas pelos doze alunos, o que dá dez minutos a cada um, isto 

é, o professor só pode dispôr por dia dez minutos para cada uma dessas crianças que entram na 

escola cheias de sorrisos inocentes., como quem entra num mundo novo. Neste tempo, que pode 

fazer-se? Que explicações se podem dar? Que demonstrações se podem fazer?”
187

 

 

 

 

Poder-se-ia mesmo dizer que o século XIX foi para Portugal uma contínua e 

progressiva conquista da uniformidade escolar, cujo primeiro sinal parecia ser a procura do 

caminho simultâneo para o ensino da leitura. Acerca do tema, os educadores se debatem, 

mas buscam compor um modelo mais eficaz, cuja chave estaria posta por essa orientação 

                                                 
187

 A. SIMÕES LOPES, Cartilha infantil: parte um ou quadros de leitura para as escolas populares 

(método de leitura sem soletração), p. 2. 
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metodológica. O ensino que, feito no coletivo, partiria do conjunto, reordenando a suposta 

unidade, e transformando a todos em um. A propósito do método de ensino de primeiras 

letras, constata-se que o mais utilizado em Portugal foi o da soletração moderna, abarcando 

62,2% das escolas, seguido pela soletração antiga, que apanhava 24,4%. Apenas 4,9% 

utilizavam a silabação fônica, 4,6% o método legográfico e 3,9% o método português  

 

 

Tabela 19: Distribuição das escolas segundo o método de ensino da primeira leitura 

utilizado por distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 

 
  DISTRITOS 

Método 

de 

ensino 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Soletra- 

ção 

moderna 

255 

(62,2%) 

30 

(85.7%) 

34 

(72.3%) 

30 

(83.3%) 

34 

(85.0%) 

15 

(62.6%) 

18 

(26.2%) 

14 

(45.2%) 

29 

(60.4%) 

35 

(87.5%) 

16 

(40.0%) 

Soletra-

ção antiga 

100 

(24.4%) 

0 

(0.0%) 

2 

(4.2%) 

4 

(11.1%) 

4 

(10.0%) 

5 

(20.8%) 

44 

(63.8%) 

11 

(35.5%) 

10 

(20.8%) 

4 

(10.0%) 

16 

(40.0%) 

Silabação 

fônica 

20 

(4.9%) 

2 

(5.7%) 

1 

(2.2%) 

2 

(5.6%) 

1 

(2.5%) 

2 

(8.3%) 

5 

(7.2%) 

0 

(0.0%) 

1 

(2.1%) 

1 

(2.5%) 

5 

(12.5%) 

Legográfi

co 

19 

(4.6%) 

0 

(0.0%) 

10 

(21.3%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

1 

(1.4%) 

6 

(19.3%) 

1 

(2.1%) 

0 

(0.0%) 

1 

(2.5%) 

Portu-

guês 

16 

(3.9%) 

3 

(8.6%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

1 

(2.5%) 

2 

(8.3%) 

1 

(1.4%) 

0 

(0.0%) 

7 

(14.6%) 

0 

(0.0%) 

2 

(5.0%) 

Total 410 

(100 %) 

35 

(100 %) 

47 

(100 %) 

36 

(100 %) 

40 

(100 %) 

24 

 (100%) 

69 

(100 %) 

31 

(100 %) 

48 

(100 %) 

40 

(100 %) 

40 

 (100%) 

 

 
 

Figura 19: Distribuição das escolas segundo o método de ensino da primeira leitura utilizado 

para o total da amostra. Portugal, 1867. 
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De acordo com a introdução do compêndio de Monteverde - Methodo facillimo 

para aprender a ler - que, como poderemos deduzir da estatística dos livros didáticos deste 

mesmo relatório de inspeção - era a obra infantil mais utilizada em Portugal, o método de 

soletração antiga consistiria em fazer da letra o ponto de partida da alfabetização; cada letra 

conservaria, portanto aqui, o seu nome clássico em língua portuguesa. Parte-se do alfabeto, 

nomeando sua sequência antes da sílaba que virá posteriormente como agregação das letras 

de que se compõe. No contraponto entre esse método e os que os inspetores qualificavam por 

silabação moderna, Monteverde explicita, ainda na introdução de seu manual: 

 

 

 
“Conquanto este método seja aquele que ainda está quase geralmente seguido, não só em 

Portugal, mas em vários outros países, há muitos autores que o condenam como vicioso. Fundam 

a sua opinião em não existir nenhuma relação entre o modo de pronunciar as letras de que a sílaba 

se compõe e os sons que essas letras representam na realidade, como se vê das sílabas: fa, la, ma, 

ra, etc., as quais, soletradas segundo aquele método, dão: éfe á, éfá , éle á éla, éme á émá , érre é 

érrá. Pelo novo método de soletração, as consoantes ou articulações pronunciam-se como se 

fossem seguidas de e mudo: b be, c ce, ou ke, d de, f fe, g je ou gue, h he, j, je, k, ke, l le, m me, n 

ne, p pe, q ke, r re, ou rre, s se ou ze, t te, v, ve, x che, ze, es ce z ze, etc. Assim, a palavra fato, há 

de soletrar-se: fe a fa, te o to. Pretendem alguns autores que este método é preferível ao primeiro; 

muitos outros há porém que lhe são contrários, sustentando que o melhor é o método sem 

soletração.”
188

 

 

 

 

A estratégia de ensino dos princípios elementares da leitura e da escrita que 

consta do Relatório da Inspeção de 1867 como silabação fônica seria aquela que pretendia 

se constituir como alternativa ao tradicional estilo de se ensinar a ler e escrever em Portugal, 

preso -  quase de modo exclusivo - a procedimentos de soletração. Carreada, ainda, o 

elemento sintético, não podendo ser caracterizada como método global, a silabação traria, no 

entanto, para o cenário pedagógico alguns elementos analíticos. Estes se davam pela 

apresentação da sílaba - e não mais da letra - como ponto de partida do percurso do ensino. 

Pela sílaba, o som seria reconhecido como elemento primeiro, vivo e límpido na palavra da 

qual se desmembrou, composto com outros sinais sonoros que, se reconhecidos na formação 

das palavras, possibilitariam a rápida leitura pela lógica natural do sentido e do 

encadeamento sonoro. 

De qualquer maneira, ensinar a ler persistia sendo partir do reconhecimento da 

analogia entre sons e sinais gráficos associados. Nos termos do que dizia à época o pedagogo 

Augusto Coelho, não se pensava na correlação entre o termo escrito e seu significado, 

remetendo-o antes ao registro do som. Com o progresso da ciência da educação, veríamos 

que o ato da leitura era apreendido como se apenas de neurologia se tratasse. Acreditando 

que a criança aprende por imitação tanto no caso da fala quanto no ato da escrita, Augusto 

Coelho procurava caracterizar os elementos científicos que poderiam ser desmembrados 

dessa transposição da linguagem falada para a escrita. A conferência proferida em 27-12-

1897 por Augusto Coelho, sob o título O ensino inicial da leitura, de uma certa maneira, 

configurava-se como síntese do pensamento corrente entre os educadores acerca do tema ali 

proposto. Acreditava Augusto Coelho que o ponto de partida do processo de aprendizagem 

era a impressão auditiva produzida no ouvido, e que despertaria no cérebro modificações em 

um específico conjunto de células. Por outro lado, haveria um conjunto de sinais gráficos, 

que despertariam no aparelho ocular uma dada impressão visual, que atuaria, de maneira 

análoga, sobre outras células cerebrais.  
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“(...) finalmente, para se estabelecer entre tais sons e tais sinais a associação destinada a fixar, 

uma vez consolidada pela força do hábito, permanente correspondência entre termos tão 

afastados e dessemelhantes, entre os grupos de células vibrando numa certa região do cérebro sob 

influência dum som e os grupos de células vibrando noutra região do cérebro sob a influência 

dum sinal gráfico é forçoso se estabeleçam e consolidem, paralelamente, linhas de comunicação, 

de maneira que, se um grupo de sinais gráficos, impressionando-nos, vier a fazer vibrar as células 

destinadas a agitarem-se sob a sua influência, imediata e automaticamente possa vibrar esse outro 

grupo de células de que derivará a impressão ou produção dos sons correspondentes. Se, pois, 

entre o grupo de células vibrando sob a influência dum som e o grupo de células vibrando sob a 

influência dum sinal gráfico é preciso se estabeleça e consolide tal comunicação orgânica; torna-

se então bem evidente o seguinte: que, consistindo o ler em associar a sons sinais gráficos que os 

designem, ensinar a ler consistirá em estabelecer no cérebro do aluno, suave e facilmente essa 

associação e em a consolidar, uma vez estabelecida, por via de uma longa repetição de atos. Por 

outras palavras, ensinar a ler consistirá: em determinar e fixar no cérebro do aluno linhas de 

comunicação orgânica entre um determinado grupo de células que vibram à audição da palavra 

falada e um determinado grupo de células que vibram sob a impressão da palavra escrita.”
189

 

 

 

As cartilhas também procuravam, muitas delas, firmar seus específicos pareceres 

sobre o entendimento da transposição escrita da fala. Foi nesse sentido que, como já 

expusemos anteriormente, permitimo-nos recorrer à caracterização metodológica formulada 

por prefácios de autores, como Monteverde. De acordo com todos os dados disponíveis, o 

Methodo facillimo era obra encontrada em profusão nas escolas portuguesas. Os dados que 

analisaremos adiante revelarão que, enquanto autor de obras didáticas, Monteverde era o 

mais bem sucedido dentre os pedagogos portugueses. Seu Manual enciclopédico foi a seu 

tempo o grande livro da juventude que, por sua vez, havia majoritariamente aprendido a ler 

nas páginas do Methodo facillimo. Supusemos então que a obra de Monteverde era 

representativa no sentido de ter sido indubitavelmente manuseada pelo professor. Além 

disso, trazia explicações concernentes ao método, indicando, nessa medida, uma certa 

orientação do autor tanto para o gesto da leitura quanto fundamentalmente para os 

procedimentos metodológicos adotados em sala de aula. Podemos realmente acreditar que a 

introdução da cartilha de Monteverde - sob o título “diversos métodos ou modos do ensino 

elementar” - seria um referencial mobilizado pelos professores de primeiras letras. A 

despeito de serem inevitavelmente recriadas por cada leitor, essas astúcias do texto didático 

fariam parte das representações simbólicas para o ensino da leitura em Portugal do século 

XIX.  

O Método Português de António Feliciano de Castilho e o Método Legográfico 

de Júlio Caldas Aulete serão abordados com a atenção que merecem em capítulo específico 

sobre os compêndios didáticos para o ensino da leitura. Ressalte-se aqui, porém, as exceções 

que vêm a confirmar a regra: 21,3% das escolas do distrito de Coimbra e 19,3% das escolas 

de Portalegre utilizavam o método legográfico; 14,6% das escolas de Villa Real valiam-se do 

método Português-Castilho. Na verdade, a grande questão e o maior desafio da escolarização 

portuguesa à época era exatamente posta no tema da eficácia de uma escola alfabetizadora. A 

escola portuguesa era mal sucedida naquilo a que se propunha fazer. Em sua grande maioria, 

lá entravam e de lá saiam alunos que não tinham efetivamente obtido o domínio das 

habilidades da leitura, da escrita e do cálculo. Entrava-se e saía-se da escola sem saber ler, 

escrever nem contar. Por essa razão, a questão do método do ensino torna-se a indagação 

primeira. Para que efetivamente se pudesse advogar a escola como veículo da civilização, 
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havia que se superar os óbices de uma instrução tão arcaica quanto inoperante. Chega por 

vezes a parecer que o grande objetivo dos educadores desse período referia-se 

exclusivamente ao domínio e à prática efetiva do modo de ensino simultâneo, onde todos os 

alunos pudessem, a um só tempo, aprender pela lição do professor. Entendia-se, com isso, 

que, do modo simultâneo, seriam pois derivados os demais procedimentos e dispositivos de 

engendramento da uniformidade, da homogeneização, da padronização, enfim, daquela 

projetada forma/fôrma escolar. Ao que indica toda a nossa documentação, essa era uma das 

finalidades da reinvenção metodológica que os pedagogos portugueses estavam sempre a 

propor nesse decorrer do século XIX. Porém, como destaca Rogério Fernandes em seu 

trabalho sobre Os caminhos do ABC, durante muito tempo, a ausência de textos impressos 

acessíveis ao professor conformou um determinado tipo de prática pedagógica que 

prescindia quase por completo dos manuais escolares, os quais, na grande maioria das vezes, 

quando existiam, eram de posse exclusiva do professor; este, por sua vez, optava em geral 

por ensinar a partir da leitura de manuscritos
190

. Já nesse último quartel do século XIX 

podemos dizer que o texto didático tornara-se muito mais acessível, como ficava nítido até 

pela tiragem editorial que eles apresentavam
191

. Cabe indagar até que ponto o professor de 

fato se valia desse recurso e como de fato o fazia... 

 

 

 

FREQUÊNCIA, RECOMPENSAS E CASTIGOS: DISPOSITIVOS DO PODER ESCOLAR 

 

 

Do Relatório da inspeção de 1867 constavam, ainda, tópicos relativos ao 

“método de ensinar gramática” e ao “método de ensinar o sistema métrico”. Ambos estavam 

classificados pelas seguintes opções: teórico e prático. Para o ensino da gramática, o método 

que mais se utilizava era efetivamente o teórico, com 65,7% para toda a amostra, sendo que, 

enquanto os distritos de Coimbra e Vianna do Castello declaravam recorrer na mesma 

proporção a ambas as abordagens metodológicas, os distritos mais ao Sul, fundamentalmente 

Castello Branco e Portalegre reconheciam que utilizavam em cerca de 80% o trabalho de 

ordem teórica. Em relação a um quesito assim subjetivo, julgamos que teria havido 

significativo  prejuízo da objetividade, posto que as variações regionais - a nosso ver - são 

aqui excessivamente marcadas. O Relatório não traz quaisquer informações acerca do que 

compreende por cada uma das referidas modalidades de ensino de gramática, o que também 

ocorrerá a propósito do ensino do sistema métrico de medidas. Também neste caso, há 

evidente predomínio do modelo de um ensino teórico, que para o conjunto da amostra, chega 
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 Interrogando os vestígios  que dispõem sobre as práticas de leitura de Portugal no princípio do século XIX, 
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a 77,4%. Com maior ou menor variação, todos os distritos revelavam aqui acentuada 

predominância nessa  estratégia eminentemente teórica de se ensinar a medir. Em escolas do 

distrito de Évora, havia a seguinte anotação nos Relatórios em que o professor declarava 

ensinar o sistema métrico pelo método prático: “- Com que utensílios?”
192

. Tal 

questionamento pode ser tomado quer como uma desconfiança da autoridade em face das 

informações recebidas, quer como evidências das precaríssimas condições das escolas 

portuguesas no que concerne aos objetos da sala de aula e aos utensílios educativos. O 

mesmo inspetor de Évora faz algumas considerações sobre o tópico a seguir, que solicitava 

informações acerca do “emprego do método heurístico para o desenvolvimento das 

faculdades intelectuais”. Nesse quesito, um professor do Alandroal responde que sim, ao que 

replica o inspetor em comentário exposto no próprio impresso do referido Relatório: “-

Achei o contrário. É parvo!”
193

  Ainda que possamos duvidar da coincidência entre tais 

respostas e aquilo que efetivamente tinha assento na realidade cotidiana da instituição, 

reconhece-se, no cômputo geral, 45% dos professores declarando usar o referido “método 

heurístico”, sendo que a maior proporção de sua dita utilização pode ser verificada 

justamente em Évora, distrito onde 68% dos entrevistados respondeu afirmativamente, 

seguida por Aveiro - 58,3% -, Portalegre - 56%-, Villa Real - 50% - e Lisboa - 49,2%. 

 

 

 

 

 

Tabela 20: Distribuição das escolas segundo o método de ensino de gramática utilizado por 

distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 

 

 
  DISTRITO 

Método 

ensino da 

gramática 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Teórico 

 

217 

(65.7%) 

21 

(75.0%) 

16 

(45.7%) 

14 

(82.3%) 

14 

(60.9%) 

13 

(68.4%) 

52 

(67.5%) 

24 

(82.8%) 

23 

(63.9%) 

25 

(67.6%) 

15 

(51.7%) 

Prático 113 

(34.3%) 

7 

(25.0%) 

19 

(54.3%) 

3 

(27.7%) 

9 

(39.1%) 

6 

(31.6%) 

25 

(22.5%) 

5 

(17.2%) 

13 

(36.1%) 

12 

(32.4%) 

14 

(48.3%) 

Total 330 

(100 %) 

28 

(100 %) 

 35 

(100 %) 

 17 

(100 %) 

23 

(100 %) 

19 

(100 %) 

77 

(100 %) 

 29 

(100 %) 

 36 

(100 %) 

 37 

(100 %) 

29 

(100 %) 
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Figura 20: Distribuição das escolas segundo o método de ensino da gramática utilizado para 

o total da amostra.  Portugal, 1867. 

 

 

Tabela 21: Distribuição das escolas segundo o método  de ensino do sistema métrico 

utilizado por distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 
  DISTRITO 

Método 

de ensino 

do 

Sistema 

Métrico 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Teórico 

 

323 

(77.4%) 

29 

(69.0%) 

27 

(62.8%) 

28 

(87.5%) 

25 

(89.3%) 

22 

(84.6%) 

62 

(71.3%) 

25 

(89.3%) 

34 

(97.1%) 

35 

(81.4%) 

36 

(67.9%) 

Prático 94 

(22.6%) 

13 

(31.0%) 

16 

(37.2%) 

4 

(12.5%) 

3 

(10.7%) 

4 

(15.4%) 

25 

(28.7%) 

3 

(10.7%) 

1 

(2.9%) 

8 

(18.6%) 

17 

(32.1%) 

Total 417 

(100 %) 

42 

(100 %) 

 43 

(100 %) 

32 

(100 %) 

28 

(100 %) 

26 

(100 %) 

87 

(100 %) 

28 

(100 %) 

35 

(100 %) 

43 

(100 %) 

53 

(100 %) 

 

 
 

Figura 21: Distribuição das escolas segundo o método de ensino do Sistema Métrico 

utilizado para o total da amostra.  Portugal, 1867. 
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Tabela 22: Distribuição das escolas segundo uso ou não do método heurístico para o 

desenvolvimento das faculdades intelectuais por distritos e para o total da amostra. Portugal, 

1867 

 
  DISTRITO 

Método 

heurístico 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Sim 173 

(45.1%) 

21 

(58.3%) 

12 

(31.6%) 

13 

(37.1%) 

16 

(40.0%) 

17 

(68.0%) 

33 

(49.2%) 

14 

(56.0%) 

19 

(50.0%) 

18 

(46.1%) 

10 

(24.4%) 

Não 211 

(54.9%) 

15 

(41.7%) 

26 

(68.4%) 

22 

(62.9%) 

24 

(60.0%) 

18 

(32.0%) 

34 

(50.8%) 

11 

(44.0%) 

19 

(50.0%) 

21 

(53.9%) 

31 

(75.6%) 

Total 384 

(100%) 

36 

(100%) 

38 

(100%) 

35 

(100%) 

40 

(100%) 

25 

(100%) 

67 

(100%) 

25 

(100%) 

38 

(100%) 

39 

(100%) 

41 

(100%) 

 

Método heurístico 

 

 
 

Figura 22: Distribuição das escolas em relação ao uso do método heurístico para o total da 

amostra. Portugal, 1867. 

 

Quanto ao tipo de recompensas utilizadas pelo professor, nota-se que, destes, a 

maior parte - 74,5% - declara utilizar “recompensas morais”, sendo que 25,5% afirmavam 

recorrer a “recompensas materiais”, explicitando por vezes que os objetos entregues à guisa 

de prêmios para os estudantes mais destacados eram frequentemente livros. 

 

 

Tabela 23: Distribuição das escolas segundo tipo de recompensas utilizadas pelo professor 

por distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 
  DISTRITO 

Recom-

pensas 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Morais 216 

(74.5%) 

1 

(33.3%) 

28 

(54.9%) 

27 

(67.5%) 

31 

(88.6%) 

11 

(78.6%) 

23 

(56.1%) 

16 

(88.9%) 

31 

(55.2%) 

25 

(86.2%) 

23 

(95.8%) 

Materiais 74 

(25.5%) 

2 

(66.7%) 

23 

(45.1%) 

13 

(32.5%) 

4 

(11.4%) 

3 

(21.4%) 

18 

(43.9%) 

2 

(11.1%) 

4 

(44.8%) 

4 

(13.8%) 

1 

(4.2%) 

Total 290 

(100 %) 

3 

(100 %) 

51 

(100 %) 

40 

(100 %) 

35 

(100 %) 

14 

(100 %) 

41 

(100 %) 

18 

(100 %) 

35 

(100 %) 

29 

(100 %) 

24 

(100 %) 

Sim

45.1%

Não

54.9%
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Figura 23: Distribuição das escolas segundo o tipo de recompensas utilizadas pelo professor 

para o total da amostra. Portugal, 1867. 

 

 

No que diz respeito aos castigos aplicados pelo professor, estes, segundo o 

Relatório, dividiam-se também nas duas modalidades: morais e materiais. Os castigos 

materiais, por sua vez, podiam ser a palmatória ou outros, sendo que, no caso da palmatória, 

solicitava-se esclarecimento quanto ao modo de sua utilização: moderadamente ou 

imoderadamente.  A palmatória teria, assim, seu uso assumido por 45,7% dos consultados de 

toda a amostra, dos quais 44,2% declaravam utilizá-la moderadamente e 1,5% afirmavam 

utilizá-la imoderadamente. Essa informação, por vezes proveniente de fontes da própria 

comunidade local, entrava, de qualquer modo, no cômputo do inspetor. Evidentemente, 

porém, nem todos declaravam o uso que faziam dos castigos físicos, ficando-nos assim essa 

dúvida quanto aos números explicitados na sequência: 

 

 

Tabela 24: Distribuição das escolas segundo tipos de castigos aplicados pelo professor por 

distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 

 
  DISTRITO 

Castigos Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Materiais 

Modera-

damente 

315 

(44.2%) 

33 

(50.8%) 

25 

(36.1%) 

35 

(43.2%) 

32 

(37.6%) 

11 

(34.4%) 

43 

(48.9%) 

11 

(26.2%) 

38 

(55.1%) 

37 

(45.7%) 

40 

(55.6%) 

Morais 

 

272 

(38.2%) 

30 

(46.1%) 

 

32 

(33.0%) 

26 

(32.1%) 

32 

(37.6%) 

13 

(40.6%) 

34 

(38.6%) 

23 

(54.8%) 

31 

(44.0%) 

28 

(34.6%) 

23 

(31.9%) 

Materiais 

Imodera-

damente 

11 

(1.5%) 

0 

(0.0%) 

2 

(2.0%) 

0 

(0.0%) 

4 

(4.8%) 

2 

(6.2%) 

2 

(2.3%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

1 

(1.4%) 

Outros 

Castigos 

114 

(16.1%) 

 

2 

(3.1%) 

28 

(28.9%) 

20 

(24.7%) 

17 

(20.0%) 

6 

(18.8%) 

9 

(10.2%) 

8 

(19.0%) 

0 

(0.0%) 

16 

(19.7%) 

8 

(11.1%) 

Total 712 

(100 %) 

65 

(100%) 

87 

(100%) 

81 

(100%) 

85 

(100%) 

32 

(100%) 

88 

(100 %) 

42 

(100 %) 

69 

(100 %) 

81 

(100 %) 

72 

(100 %) 

 

Materiais

25.5%

Morais

74.5%
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Figura 24: Distribuição das escolas em relação ao tipo de castigo utilizado pelo professor, 

para o total da amostra. Portugal, 1867. 

 

 

Em nota de pé de página, o inspetor responsável pelo Concelho de Arganil em 

Coimbra destaca que soubera - por informações fornecidas pelos vizinhos - da utilização 

imoderada de castigos físicos por parte de um professor da região
194

. Por sua vez, teria 

havido também - segundo consta do Relatório concernente ao Concelho de Redondo no 

Distrito de Évora - um professor que assumia espontaneamente a utilização imoderada da 

palmatória. Tratava-se de João Moreira de Mattos, que lecionava na escola situada na Praça 

Nova no Edifício da Câmara na Freguesia de N. S. Anunciação. Curiosamente, embora tendo 

ficado aquém da média no que dizia respeito ao aproveitamento de seus alunos, o referido 

professor obteve média suficiente quanto ao zelo, tendo obtido nota máxima quanto a seu 

comportamento moral e civil. Isso não refreou, porém, a indignação do inspetor que, diante 

da confissão desse uso imoderado do castigo físico, faria a lápis a seguinte anotação no 

impresso do Relatório: “- Precisa-se tomar providências a respeito deste Herodes.”
195

 

Por “outros castigos”, entendia-se ficar de pé em um canto, ajoelhado, privado 

dos momentos de intervalo das lições, ou coisas que o valham. Eram aplicados em 16,1% 

para toda a amostra, sem haver, entretanto, maiores explicações quanto a essas outras 

modalidades de admoestação. Por fim, 38,2% dos consultados utilizavam repreensões tidas 

por ‘morais’, como aparece no gráfico acima reproduzido. 

Parece haver, entretanto, significativa disparidade no tocante às variações 

regionais, além de uma minimização declarada quanto à efetiva utilização dos castigos 

físicos a que se recorria habitualmente na altura, talvez com maior frequência do que se 

dizia. Quanto aos registros de matrícula e de faltas, dividiam-se cada um mediante três 

alternativas: perfeitos, regulares, irregulares. Somente 7,7% dos registros de matrículas eram, 

do cômputo total, considerados perfeitos; a maior parte - 65,1% - era regular; e 27,2% 

consideravam-se irregulares. No caso das faltas, dá-se situação análoga: 5,5% dos registros 

eram tidos por perfeitos; 43% encontravam-se em condições regulares; e 35,8% eram 

considerados irregulares (um percentual ligeiramente maior do que o das matrículas 

irregulares). Há distinções distritais. No caso das matrículas, Portalegre (16,7%), seguido por 

Aveiro (11,4%), apresentaram o maior índice de registros tomados por perfeitos. 

Paradoxalmente, após Villa Real (54,1%), Portalegre é também o distrito com maior 

proporção de registros de matrículas irregulares (45,8%). As escolas de Villa Real surgem 

                                                 
194

 MR 1049. Distrito: Coimbra; Concelho: Arganil. 
195

 MR 1050. Distrito:Évora; Concelho:Redondo. 
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junto com as de Évora no registro de faltas: são aquelas que não apresentam nenhum registro 

perfeito. Note-se que, em Villa Real, 34,4% das escolas sequer possuíam registros de faltas. 

Portalegre tem 16% de registros de faltas perfeitos - mais uma vez a mais elevada 

porcentagem. Encontravam-se, no entanto, em Portalegre outros 16% das escolas que não 

apresentavam nenhum tipo de registro, além de 44% de escolas com registros irregulares. 

Para o total eram 14,9% das escolas da amostra as que não possuíam quaisquer registros de 

faltas, sendo que a proporção caía consideravelmente no distrito de Lisboa (6,7%), que tinha 

maior concentração percentual nos registros regulares (56,6%) e irregulares (30%), com 

apenas 6,7% de registros perfeitos, como se pode notar pelos quadros abaixo expostos: 

 

 

 

Tabela 25: Distribuição das escolas segundo a qualidade dos registros de matrículas por  

distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 

 

 
  DISTRITO 

Registros 

de 

matrícu-

las 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Regula-

res 

237 

(65.1%) 

22 

(62.9%) 

29 

(78.4%) 

22 

(62.8%) 

23 

(60.5%) 

13 

(81.2%) 

45 

(71.4%) 

9 

(37.5%) 

17 

(45.9%) 

27 

(71.1%) 

30 

(73.2%) 

Irregula- 

res 

99 

(27.2%) 

9 

(25.7%) 

5 

(13.5%) 

10 

(28.6%) 

12 

(31.6%) 

3 

(18.8%) 

12 

(19.1%) 

11 

(45.8%) 

20 

(54.1%) 

7 

(18.4%) 

10 

(24.4%) 

Perfeitos 28 

(7.7%) 

4 

(11.4%) 

3 

(8.1%) 

3 

(8.6%) 

3 

(7.9%) 

0 

(0.0%) 

6 

(9.5%) 

4 

(16.7%) 

0 

(0.0%) 

4 

(10.5%) 

1 

(2.4%) 

Total 364 

(100 %) 

35 

(100 %) 

37 

(100 %) 

35 

(100 %) 

38 

(100 %) 

16 

(100 %) 

63 

(100 %) 

24 

(100 %) 

37 

(100 %) 

38 

(100 %) 

41 

(100 %) 

 

 
 

Figura 25: Distribuição das escolas segundo a qualidade  dos registros de matrículas, para o 

total da amostra. Portugal, 1867 
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Tabela 26: Distribuição das escolas segundo a qualidade dos registros de faltas por distritos 

e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 
  DISTRITO 

Registros 

de faltas 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Regula-

res 

153 

(43.8%) 

19 

(54.3%) 

18 

(48.7%) 

14 

(46.7%) 

14 

(37.8%) 

6 

(37.5%) 

34 

(56.6%) 

6 

(24.0%) 

9 

(28.1%) 

12 

(33.3%) 

21 

(51.3%) 

Irregula- 

res 

125 

(35.8%) 

12 

(34.3%) 

7 

(18.9%) 

10 

(33.3%) 

15 

(40.5%) 

7 

(43.7%) 

18 

(30.0%) 

11 

(44.0%) 

12 

(37.5%) 

15 

(41.7%) 

18 

(43.9%) 

Perfeitos 19 

(5.5%) 

1 

(2.9%) 

4 

(10.8%) 

1 

(3.3%) 

2 

(5.4%) 

0 

(0.0%) 

4 

(6.7%) 

4 

(16.0%) 

0 

(0.0%) 

2 

(5.6%) 

1 

(2.4%) 

Nenhum 

 

52 

(14.9%) 

3 

(8.5%) 

8 

(21.6%) 

5 

(16.7%) 

6 

(16.3%) 

3 

(18.8%) 

4 

(6.7%) 

4 

(16.0%) 

11 

(34.4%) 

7 

(19.4%) 

1 

(2.4%) 

Total 349 

(100 %) 

35 

(100 %) 

37 

(100 %) 

30 

(100 %) 

37 

(100 %) 

16 

(100 %) 

60 

(100 %) 

25 

(100 %) 

32 

(100 %) 

36 

(100 %) 

41 

(100 %) 

 

 
 

Figura 26: Distribuição das escolas segundo a qualidade dos registros de faltas, para o total 

da amostra. Portugal, 1867. 

  

 

Sobre escolas das freguesias de Santa Eulália e Barbacena situadas no Concelho 

de Elvas, distrito de Portalegre, o inspetor relata a dificuldade que se apresentava para a 

organização dos dados acerca do próprio funcionamento da escola. Diz ele, então, em nota 

avulsa: “ na 3ª escola [Santa Eulália] havia registro de faltas regulares e até perfeitos, mas o 

professor disse que perdera o de 1866 e por isso não pude confeccionar o mapa de um modo 

satisfatório.  Na 4ª escola [Barbacena] o antigo professor não deixou os registros se os 

tinha.”
196

 

Já o inspetor do Concelho do Redondo, no distrito de Évora, sobre os registros de 

faltas, todos imperfeitos, daquele professor que, por bater ‘imoderadamente’ em seus alunos, 

havia sido por ele próprio caracterizado anteriormente como um Herodes, relata o seguinte 

sobre o procedimento adotado no caso: “dei um modelo deste mapa ao professor, em 

harmonia com as exigências do mapa escolar. Desejo que, de futuro, o professor esteja mais 

habilitado para responder bem a tantos livros.”
197

 

Na maior parte das escolas que integram a amostra - 68% -, a limpeza foi 

considerada suficiente, de acordo com esta inspeção. Apenas 3,3% não apresentaram 

nenhuma limpeza. Os distritos de Évora (87,5%), Lisboa (83,6%) e Portalegre (80%) são os 

                                                 
196

 MR 1056. Distrito: Portalegre; Concelho: Elvas. 
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 MR 1050. Distrito: Évora; Concelho: Redondo. 
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que apresentam maiores índices de “suficiente limpeza”. A “pouca limpeza” destaca-se nos 

distritos de Vianna do Castello (56,1%) e Viseu (44,7%). Resta saber se, por parte dos 

inúmeros inspetores espalhados pelo país, havia de fato homogeneidade de critérios para 

aferir uma uniforme acepção de limpeza, que facultasse desse modo a comparação. 

 

 

 

Tabela 27: Distribuição das escolas segundo a qualidade da limpeza por distritos e para o  

total da amostra. Portugal, 1867 

 
  DISTRITO 

Qualidade 

da 

Limpeza 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Suficiente 

 

251 

(68.0%) 

19 

(57.5%) 

27 

(73.0%) 

25 

(71.4%) 

31 

(79.5%) 

14 

(87.5%) 

56 

(83.6%) 

20 

(80.0%) 

24 

(63.1%) 

18 

(47.4%) 

17 

(41.5%) 

Pouca 

 

106 

(28.7) 

13 

(39.5%) 

10 

(27.0%) 

10 

(28.6%) 

8 

(20.5%) 

2 

(12.5%) 

10 

(14.9%) 

3 

(12.0%) 

10 

(26.3%) 

17 

(44.7%) 

23 

(56.1%) 

Nenhuma 

 

12 

(3.3%) 

1 

(3.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

1 

(1.5%) 

2 

(8.0%) 

4 

(10.6%) 

3 

(7.9%) 

1 

(2.4%) 

Total 369 

(100 %) 

33 

(100 %) 

37 

(100 %) 

35 

(100 %) 

39 

(100 %) 

16 

(100 %) 

67 

(100 %) 

25 

(100 %) 

38 

(100 %) 

38 

(100 %) 

41 

(100 %) 

 

 
Figura 27: Distribuição das escolas segundo a qualidade da limpeza, para o total da amostra. 

Portugal, 1867. 

 

 

 

 

 

MENINOS E MENINAS DE DIFERENTES IDADES 

 

 

 

O Relatório cuida de averiguar a classificação dos alunos meninos que 

frequentaram a escola segundo o ano em que começaram a estudar. A grande maioria, 

31,7%, começara naquele mesmo ano letivo (1866-1867), havendo, como sempre, 

significativa variação de acordo com os diferentes distritos. Dessa forma, teremos em 

Portalegre um índice de 47,2% de alunos correspondentes a tais ‘ingressantes’. Na outra 

ponta do Alentejo, Évora apresentará 46,4% dos alunos nessa mesma condição. Mais a 

Norte, Coimbra, Aveiro, Vila Real e Vianna apontam para um percentual menor do que a 

Pouca

28.7%

Suficiente

68.0%

Nenhuma

3.3%
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média estabelecida para todo o país, revelando que as crianças do Alentejo sairiam 

precocemente da escola, mais cedo do que o restante dos meninos portugueses. Como 

podemos ler pela tabela abaixo, 18,8% dos meninos que frequentavam a escola em Portugal 

haviam começado a estudar no ano letivo imediatamente anterior (1865-1866), sendo que 

13,3% dos alunos entraram na escola em 1864; 10,4% em 1863 e assim por diante... 

 

 

 

 

 

Tabela 28: Número e porcentagens de alunos do sexo masculino que frequentaram a escola 

segundo o ano em que começaram a estudar por distritos e para o total da amostra. Portugal, 

1867 

  

 
  DISTRITO 

Ano 

começo 

estudo 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Antes de 

1857 

140 

(0.9%) 

3 

(0.2%) 

1 

(0.1%) 

0 

(0.0%) 

64 

(3.6%) 

22 

(3.1%) 

5 

(0.2%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

2 

(0.1%) 

43 

(1.6%) 

1857 70 

(0.4%) 

3 

(0.2%) 

14 

(0.8%) 

4 

(0.3%) 

13 

(0.7%) 

7 

(1.0%) 

6 

(0.2%) 

3 

(0.4%) 

1 

(0.1%) 

5 

(0.3%) 

14 

(0.5%) 

1858 123 

(0.8%) 

5 

(0.3%) 

11 

(0.7%) 

7 

(0.4%) 

29 

(1.6%) 

7 

(1.0%) 

11 

(0.4%) 

2 

(0.2%) 

5 

(0.4%) 

18 

(1.1%) 

28 

(1.0%) 

1859 243 

(1.5%) 

21 

(1.4%) 

22 

(1.3%) 

29 

(1.8%) 

44 

(2.5%) 

13 

(1.7%) 

33 

(1.2%) 

1 

(0.1%) 

19 

(1.4%) 

18 

(1.1%) 

43 

(1.6%) 

1860 424 

(2.6%) 

15 

(1.0%) 

27 

(1.6%) 

54 

(3.4%) 

43 

(2.4%) 

19 

(2.7%) 

53 

(2.0%) 

4 

(0.5%) 

71 

(5.4%) 

57 

(3.7%) 

81 

(2.9%) 

1861 567 

(3.5%) 

31 

(2.1%) 

64 

(3.9%) 

44 

(2.8%) 

55 

(3.1%) 

19 

(2.7%) 

92 

(3.4%) 

10 

(1.2%) 

49 

(3.7%) 

42 

(2.7%) 

161 

(5.9%) 

1862 994 

(6.1%) 

132 

(9.1%) 

60 

(3.6%) 

88 

(5.6%) 

102 

(5.8%) 

37 

(5.1%) 

132 

(5.0%) 

28 

(3.4%) 

104 

(7.9%) 

76 

(4.9%) 

235 

(8.6%) 

1863 1688 

(10.4%) 

120 

(8.3%) 

138 

(8.4%) 

101 

(6.4%) 

343 

(19.4%) 

68 

(9.5%) 

206 

(7.7%) 

56 

(6.9%) 

153 

(11.6%) 

174 

(11.2%) 

329 

(12.0%) 

1864 2163 

(13.3%) 

164 

(11.3%) 

361 

(21.9%) 

199 

(12.7%) 

202 

(11.4%) 

79 

(11.8%) 

324 

(12.3%) 

129 

(15.9%) 

150 

(11.3%) 

197 

(12.7%) 

358 

(13.0%) 

1865 3054 

(18.8%) 

396 

(27.3%) 

216 

(13.2%) 

327 

(20.8%) 

315 

(17.8%) 

88 

(12.4%) 

562 

(21.1%) 

134 

(16.5%) 

196 

(14.8%) 

240 

(15.5%) 

580 

(21.0%) 

1866 5151 

(31.7%) 

420 

(28.9%) 

392 

(23.8%) 

562 

(35.9%) 

434 

(24.6%) 

328 

(46.4%) 

1062 

(39.9%) 

383 

(47.2%) 

371 

(28.0%) 

521 

(33.5%) 

678 

(24.7%) 

Desconhe

cido 

1626 

(10.0%) 

143 

(9.9%) 

339 

(20.7%) 

156 

(9.9%) 

123 

(7.1%) 

19 

(2.6%) 

177 

(6.6%) 

62 

(7.7%) 

204 

(15.4%) 

206 

(13.2%) 

197 

(7.2%) 

Total 16243 

(100 %) 

1453 

(100 %) 

1645 

(100 %) 

1571 

(100 %) 

1767 

(100 %) 

706 

(100 %) 

2663 

(100 %) 

812 

(100 %) 

1323 

(100 %) 

1556 

(100 %) 

2747 

(100 %) 

 

 

 

Sobre as meninas que iam à escola, temos que 34,3% começaram a estudar 

naquele mesmo ano letivo (1866-1867); 21,4% em 1865; 11,5% em 1864; e 11,2% em ano 

desconhecido. 

 

 

 

 



400 

 

Tabela 29: Número e porcentagens de alunos do sexo feminino que frequentaram a escola 

segundo o ano em que começaram a estudar por distritos e para o total da amostra. Portugal, 

1867 

  

 

 
  DISTRITO 

Ano 

começo 

estudo 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Antes de 

1857 

8 

(0.3%) 

3 

(1.2%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

2 

(2.4%) 

3 

(1.5%) 

1857 5 

(0.2%) 

1 

(0.4%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

3 

(3.6%) 

1 

(0.5%) 

1858 12 

(0.4%) 

1 

(0.4%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

7 

(0.8%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

2 

(2.4%) 

2 

(1.0%) 

1859 42 

(1.5%) 

9 

(3.6%) 

0 

(0.0%) 

4 

(0.9%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

20 

(2.3%) 

7 

(2.8%) 

1 

(0.6%) 

0 

(0.0%) 

1 

(0.5%) 

1860 55 

(1.9%) 

12 

(4.7%) 

0 

(0.0%) 

14 

(3.1%) 

0 

(0.0%) 

7 

(3.4%) 

9 

(1.0%) 

1 

(0.4%) 

0 

(0.0%) 

4 

(4.8%) 

8 

(4.0%) 

1861 83 

(2.9%) 

8 

(3.2%) 

0 

(0.0%) 

13 

(2.8%) 

1 

(0.4%) 

4 

(1.9%) 

29 

(3.3%) 

19 

(7.6%) 

1 

(0.6%) 

0 

(0.0%) 

8 

(4.0%) 

1862 173 

(6.1%) 

26 

(10.3%) 

0 

(0.0%) 

25 

(5.5%) 

23 

(11.6%) 

20 

(9.7%) 

27 

(3.1%) 

19 

(7.6%) 

2 

(1.1%) 

16 

(19.0%) 

15 

(7.4%) 

1863 234 

(8.3%) 

27 

(10.7%) 

0 

(0.0%) 

49 

(10.7%) 

17 

(8.2%) 

32 

(15.4%) 

57 

(6.5%) 

26 

(10.4%) 

4 

(2.3%) 

10 

(11.9%) 

12 

(5.9%) 

1864 325 

(11.5%) 

40 

(15.8%) 

1 

(0.8%) 

39 

(8.5%) 

46 

(22.2%) 

34 

(16.4%) 

87 

(9.9%) 

35 

(14.0%) 

3 

(1.7%) 

9 

(10.7%) 

31 

(15.3%) 

1865 607 

(21.4%) 

47 

(18.6%) 

14 

(11.7%) 

119 

(26.0%) 

37 

(17.9%) 

49 

(23.7%) 

185 

(21.0%) 

76 

(30.4%) 

17 

(9.6%) 

10 

(11.9%) 

53 

(26.2%) 

1866 973 

(34.3%) 

63 

(24.8%) 

105 

(87.5%) 

162 

(35.4%) 

38 

(18.4%) 

61 

(29.5%) 

319 

(36.3%) 

67 

(26.8%) 

62 

(35.2%) 

28 

(33.3%) 

68 

(33.7%) 

Desconhe 

cido 

317 

(11.2%) 

16 

(6.3%) 

0 

(0.0%) 

32 

(7.0%) 

44 

(21.3%) 

0 

(0.0%) 

139 

(15.8%) 

0 

(0.0%) 

86 

(48.9%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

Total 2834 

(100 %) 

253 

(100 %) 

120 

(100 %) 

457 

(100 %) 

206 

(100 %) 

207 

(100 %) 

879 

(100 %) 

250 

(100 %) 

176 

(100 %) 

84 

(100 %) 

202 

(100 %) 

 

 

 

As idades dos escolares - como facilmente se constata - eram bastante variadas e 

bem distribuídas fundamentalmente entre os 7 e os 13 anos, havendo queda gradativa 

daqueles que se encontravam com faixa etária acima dos 14 anos. Havia, na escola primária, 

constituindo um grupo de 5,4% dos alunos pertencentes ao sexo masculino, crianças com 

seis anos ou menos (3,8% +1,3%+0,3%) e 4,7% dos meninos tinha já mais de 17 anos de 

idade. Também entre os alunos meninos, 60% pertencia ao grupo distribuído entre 8 e 12, 

quase com as mesmas porcentagens para cada uma das idades mencionadas (em torno de 

10% para cada idade). Aparentemente, as meninas entravam um pouco mais cedo na rotina 

escolar. Os percentuais mais elevados de meninas segundo o ano de nascimento são 12,4% e 

12,3% para as idades de 8 e 9 anos respectivamente - considerando-se o ano de 1867, quando 

é efetuada a inspeção; seguem-se 11,3% e 11,1% para alunas de 7 e 10 anos respectivamente. 

O percentual de 9,1% correspondia à faixa dos 11 anos e 8,2% tinham 6 anos de idade. Havia 

4,5% de alunas com apenas 5 anos de idade e 1,7% de meninas ainda menorzinhas, como 

revela o quadro a seguir: 
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Tabela 30: Alunos do sexo feminino que frequentaram a escola segundo suas idades, por 

distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867 

  

 
  DISTRITO 

Idade 

(anos) 

Total Aveiro Coimbra Castello 

 Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

4 ou 

menos 

51 

(1.7%) 

2 

(0.6%) 

2 

(1.3%) 

0 

(0.0%) 

1 

(0.5%) 

0 

(0.0%) 

39 

(4.5%) 

0 

(0.0%) 

6 

(3.6%) 

0 

(0.0%) 

1 

(0.5%) 

5 132 

(4.5%) 

9 

(2.9%) 

7 

(4.4%) 

6 

(1.3%) 

4 

(2.0%) 

10 

(4.1%) 

58 

(6.7%) 

21 

(8.5%) 

2 

(1.2%) 

5 

(4.6%) 

10 

(4.9%) 

6 241 

(8.2%) 

25 

(8.2%) 

17 

(10.8%) 

21 

(4.6%) 

8 

(4.0%) 

16 

(6.5%) 

83 

(9.7%) 

29 

(11.6%) 

7 

(4.2%) 

8 

(7.2%) 

27 

(13.3%) 

7 332 

(11.3%) 

23 

(7.5%) 

17 

(10.8%) 

52 

(11.4%) 

41 

(20.8%) 

25 

(10.2%) 

97 

(11.3%) 

21 

(8.5%) 

18 

(10.8%) 

13 

(11.7%) 

25 

(12.3%) 

8 365 

(12.4%) 

40 

(13.1%) 

21 

(13.3%) 

53 

(11.6%) 

28 

(14.2%) 

29 

(11.8%) 

110 

(12.8%) 

24 

(9.7%) 

17 

(10.2%) 

14 

(12.6%) 

29 

(14.3%) 

9 362 

(12.3%) 

27 

(8.8%) 

21 

(13.3%) 

50 

(10.9%) 

21 

(10.7%) 

38 

(15.5%) 

94 

(10.9%) 

50 

(20.2%) 

23 

(13.9%) 

9 

(8.1%) 

29 

(14.3%) 

10 327 

(11.1%) 

30 

(9.8%) 

16 

(10.1%) 

49 

(10.7%) 

23 

(11.7%) 

37 

(15.1%) 

80 

(9.3%) 

32 

(12.9%) 

21 

(12.8%) 

13 

(11.7%) 

26 

(12.8%) 

11 270 

(9.1%) 

25 

(8.2%) 

13 

(8.2%) 

57 

(12.5%) 

11 

(5.6%) 

35 

(14.3%) 

61 

(7.1%) 

25 

(10.1%) 

16 

(9.7%) 

9 

(8.1%) 

18 

(8.9%) 

12 219 

(7.4%) 

15 

(4.9%) 

10 

(6.3%) 

51 

(11.2%) 

18 

(9.1%) 

20 

(8.2%) 

52 

(6.0%) 

22 

(8.9%) 

11 

(6.6%) 

7 

(6.3%) 

13 

(6.3%) 

13 184 

(6.2%) 

29 

(9.6%) 

9 

(5.7%) 

47 

(10.3%) 

14 

(7.2%) 

13 

(5.3%) 

29 

(3.4%) 

10 

(4.0%) 

15 

(9.0%) 

13 

(11.7%) 

5 

(2.4%) 

14 148 

(5.0%) 

9 

(2.9%) 

13 

(8.2%) 

40 

(8.8%) 

13 

(6.6%) 

9 

(3.7%) 

22 

(2.6%) 

9 

(3.6%) 

12 

(7.2%) 

9 

(8.1%) 

12 

(6.0%) 

15 67 

(2.3%) 

9 

(2.9%) 

5 

(3.2%) 

13 

(2.8%) 

9 

(4.6%) 

8 

(3.3%) 

7 

(0.8%) 

4 

(1.6%) 

9 

(5.4%) 

0 

(0.0%) 

3 

(1.5%) 

16 28 

(0.9%) 

7 

(2.3%) 

2 

(1.3%) 

8 

(1.8%) 

2 

(1.0%) 

2 

(0.8%) 

1 

(0.1%) 

0 

(0.0%) 

3 

(1.8%) 

0 

(0.0%) 

3 

(1.5%) 

17 14 

(0.5%) 

1 

(0.3%) 

1 

(0.6%) 

9 

(2.0%) 

1 

(0.5%) 

1 

(0.4%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

1 

(0.6%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

> 17 15 

(0.5%) 

6 

(2.0%) 

3 

(1.9%) 

0 

(0.0%) 

3 

(1.5%) 

2 

(0.8%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

1 

(0.6%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

Desconhe 

cida 

196 

(6.6%) 

49 

(16.0%) 

1 

(0.6%) 

1 

(0.2%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

127 

(14.8%) 

1 

(0.4%) 

4 

(2.4%) 

11 

(9.9%) 

2 

(1.0%) 

Total 2951 

(100 %) 

306 

(100 %) 

158 

(100 %) 

457 

(100 %) 

197 

(100 %) 

245 

(100 %) 

860 

(100 %) 

248 

(100 %) 

166 

(100 %) 

111 

(100 %) 

203 

(100 %) 
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Tabela 31: Alunos do sexo masculino que frequentaram a escola  segundo suas idades por 

distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 

 
  DISTRITOS 

 

Idade 

(anos) 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

4 ou 

menos 

52 

(0.3%) 

0 

(0.0%) 

13 

(0.7%) 

0 

(0.0%) 

1 

(0.1%) 

0 

(0.0%) 

18 

(0.7%) 

3 

(0.4%) 

17 

(1.4%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

5 213 

(1.3%) 

5 

(0.3%) 

30 

(1.7%) 

19 

(1.2%) 

13 

(0.7%) 

10 

(1.2%) 

58 

(2.1%) 

22 

(2.7%) 

15 

(1.3%) 

13 

(0.9%) 

28 

(1.0%) 

6 623 

(3.8%) 

46 

(2.6%) 

57 

(3.2%) 

74 

(4.5%) 

75 

(4.6%) 

36 

(4.3%) 

149 

(5.5%) 

46 

(5.6%) 

27 

(2.3%) 

36 

(2.6%) 

77 

(2.9%) 

7 1420 

(8.6%) 

126 

(7.0%) 

117 

(6.7%) 

218 

(13.4%) 

165 

(10.2%) 

46 

(5.5%) 

264 

(9.7%) 

103 

(12.6%) 

87 

(7.3%) 

115 

(8.4%) 

179 

(6.8%) 

8 1967 

(12.0%) 

184 

(10.3%) 

190 

(10.8%) 

247 

(15.1%) 

150 

(9.3%) 

87 

(10.3%) 

385 

(14.2%) 

99 

(12.1%) 

105 

(8.8%) 

163 

(11.9%) 

357 

(13.3%) 

9 1900 

(11.6%) 

174 

(9.7%) 

203 

(11.6%) 

222 

(13.6%) 

167 

(10.3%) 

53 

(6.3%) 

347 

(12.8%) 

96 

(11.7%) 

113 

(9.4%) 

172 

(12.5%) 

353 

(13.2%) 

10 1787 

(10.9%) 

171 

(9.5%) 

204 

(11.6%) 

157 

(9.6%) 

146 

(9.0%) 

69 

(8.2%) 

326 

(12.0%) 

72 

(8.8%) 

107 

(8.9%) 

163 

(11.9%) 

372 

(13.9%) 

11 1680 

(10.2%) 

148 

(8.2%) 

173 

(9.8%) 

148 

(9.1%) 

162 

(10.0%) 

61 

(7.2%) 

255 

(9.4%) 

76 

(9.3%) 

122 

(10.2%) 

159 

(11.6%) 

376 

(14.0%) 

12 1502 

(9.2%) 

171 

(95%) 

145 

(8.2%) 

160 

(9.8%) 

145 

(9.0%) 

66 

(7.8%) 

206 

(7.6%) 

53 

(6.5%) 

111 

(9.3%) 

142 

(10.4%) 

303 

(11.3%) 

13 1309 

(8.0%) 

109 

(6.1%) 

171 

(9.7%) 

128 

(7.9%) 

137 

(8.5%) 

63 

(7.5%) 

189 

(7.0%) 

57 

(7.0%) 

100 

(8.3%) 

123 

(9.0%) 

232 

(8.7%) 

14 974 

(5.9%) 

96 

(5.4%) 

120 

(6.8%) 

91 

(5.6%) 

104 

(6.4%) 

66 

(7.8%) 

133 

(4.9%) 

33 

(4.0%) 

69 

(5.8%) 

87 

(6.4%) 

175 

(6.5%) 

15 682 

(4.2%) 

58 

(3.2%) 

115 

(6.5%) 

64 

(3.9%) 

62 

(3.8%) 

47 

(5.5%) 

71 

(2.6%) 

33 

(4.0%) 

79 

(6.6%) 

64 

(4.7%) 

89 

(3.3%) 

16 455 

(2.8%) 

48 

(2.7%) 

58 

(3.3%) 

25 

(1.5%) 

50 

(3.1%) 

50 

(5.9%) 

47 

(1.7%) 

24 

(2.9%) 

62 

(5.2%) 

42 

(3.1%) 

49 

(1.8%) 

17 328 

(2.0%) 

28 

(1.6%) 

35 

(2.0%) 

10 

(0.6%) 

46 

(2.8%) 

46 

(5.5%) 

41 

(1.5%) 

20 

(2.4%) 

45 

(3.7%) 

30 

(2.2%) 

27 

(1.0%) 

>17 764 

(4.7%) 

62 

(3.4%) 

68 

(3.9%) 

16 

(1.0%) 

148 

(9.2%) 

99 

(11.7%) 

152 

(5.6%) 

55 

(6.7%) 

82 

(6.8%) 

30 

(2.2%) 

52 

(1.9%) 

Desconhe

cida 

759 

(4.5%) 

367 

(20.5%) 

57 

(3.2%) 

49 

(3.0%) 

44 

(2.7%) 

45 

(5.3%) 

74 

(2.7%) 

26 

(3.3%) 

57 

(4.7%) 

30 

(2.2%) 

10 

(0.4%) 

Total 16415 

(100 %) 

1793 

(100 %) 

1756 

(100 %) 

1628 

(100 %) 

1615 

(100 %) 

844 

(100 %) 

2715 

(100 %) 

818 

(100 %) 

1198 

(100 %) 

1369 

(100 %) 

2679 

(100 %) 

 

 

Houve alguma dificuldade para tabulação desses dados concernentes às idades da 

vida escolar, posto que muitos dos Relatórios consultados revelavam problemas quanto à 

classificação dos alunos segundo o ano em que começaram a estudar e segundo o ano em que 

nasceram. No primeiro caso, a tomar o exemplo de Elvas, os dados vieram já 

reconhecidamente imprecisos, acompanhados por um ponto de interrogação. Os professores 

de Alenquer, por seu turno, teriam preenchido erroneamente os mapas. Para corrigir o 

equívoco, o inspetor traçava a correção a lápis por cima do original, escrevendo os índices 

supostamente corretos de classificação dos alunos de acordo com os verdadeiros anos de seu 

nascimento. Já em Coimbra, havia escola feminina no Concelho de Condeixa-a-Nova, em 

cujo Relatório entretanto não havia quaisquer informações sobre o ensino de meninas. Desse 

modo, não teriam sido computadas suas idades, seus anos de estudo, como se as meninas 

nem sequer existissem enquanto alunas, sem que o inspetor fizesse, a tal respeito, qualquer 

comentário. No caso das escolas de Cintra, particularmente naquela sitiada na vila de 

Collares, queixa-se o inspetor: “quanto à escola de Collares, não é exato este capítulo, nem 
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pôde apurar-se por não constar ao certo os alunos que frequentaram no ano de 1866, isto 

apesar do registro de matrícula estar regular; por confusão, o professor notou os alunos que 

se matricularam naqueles anos, alguns dos quais já haviam deixado a escola em 1866.”
198

 O 

trecho é elucidativo da incerteza da época quanto ao próprio mapeamento da correlação entre 

alunos matriculados, índices de abandono e alunos realmente frequentadores da rotineira sala 

de aula.  

 
 

 

INSPETOR E PROFESSOR AVALIAM LEITURA, ESCRITA, CONTAS E DOUTRINA CRISTÃ 

 

 

 

Os tópicos que então se seguiriam propunham a investigação das condições 

pedagógicas dos alunos no rol das matérias elementares da escola primária: leitura, escrita, 

contas, doutrina cristã. A avaliação, no caso, era efetuada tanto pelo professor como pelo 

inspetor, permitindo de tal modo a correlação entre ambos os ‘olhares’. Em termos do que 

constava como “classificação dos alunos presentes segundo o estado em que o inspetor os 

achou em leitura”, temos para os alunos do sexo masculino um percentual médio para toda a 

amostra de 15,9% na categoria bom, 36% na categoria suficiente e 48,1% nos considerados 

medíocres. Para as alunas meninas
199

, encontrar-se-ia respectivamente 20,7% (bom), 37,2% 

(suficiente), 42,1% (medíocre), o que revela um desempenho algo superior para escolares do 

sexo feminino. 

Teremos, como já pudemos observar, o ítem relativo à “classificação que o 

professor fez dos alunos que teve em todo o ano de 1866, segundo o estado em que se 

achavam no leitura no fim do dito ano”. Comparativamente, obteremos que a porcentagem 

dos alunos bons segundo o inspetor é levemente inferior à porcentagem estabelecida pela 

avaliação do professor, havendo, nesse sentido, uma variação dos critérios, mediante a qual o 

aluno seria favorecido pelos dados de seu mestre. Sendo assim, teremos que, enquanto os 

dados do inspetor consideram que havia no total 15,9% de alunos meninos e 20,7% de alunas 

meninas com boa leitura, os relatos dos professores indicam que - segundo o parecer destes - 

haveria 24,9% de alunos meninos bons em leitura e 27,9% de alunas meninas boas em 

leitura. Para o caso dos alunos considerados medíocres na habilidade da leitura, 

evidentemente a relação se inverte, havendo, na avaliação do inspetor 48,1% de meninos e 

42,1% de meninas consideradas medíocres, sendo que, no cômputo do professor, seriam 

37,9% de meninos e 36,8% de meninas o total dos medíocres em leitura. Para cada um e em 

todos os distritos, a porcentagem de alunos do sexo masculino qualificados pelo inspetor 

como bons em leitura é inequivocamente inferior ao percentual que o professor estabelecera 

sobre os ‘seus’ bons em leitura. A maior diferença a esse respeito estava posta no distrito de 

Aveiro, onde apenas 5,8% dos alunos foram caracterizados como bons pelo inspetor, ao 

passo que o professor considerava bons 24,8% dos elementos da amostra.  

Observando por distritos, verificamos que para as boas alunas, manter-se-ia a 

mesma relação do total da amostra, exceto no que respeita Coimbra e Évora, onde o 

percentual de boas alunas na habilidade da leitura era maior na avaliação do inspetor do que 

no cálculo do professor. Especificamente no caso de Coimbra, como podemos constatar na 

tabela abaixo, havia para o inspetor 28,4% de boas alunas em leitura, enquanto os 

                                                 
198

 MR 1055. Distrito: Lisboa; Concelho: Cintra. 
199

 Sabemos que poderá ser considerado um pleonasmo falar em alunos meninos e em alunas meninas. Ocorre 

que optamos por tal explicitação particularmente porque, quando estivermos tratando do conjunto dos 

estudantes, sem distinção de gênero, falaremos dos alunos. Por outro lado, se pudéssemos - para identificar o 

masculino - apenas meninos, pareceria que estávamos antes nos referenciando por uma condição etária do que 

por um critério institucional. Por essa razão mantivemos o pleonasmo alunos meninos e alunas meninas. 
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professores só conseguiam mapear 17,9% de alunas que liam bem. Em Évora, teremos 

também disparidade nesse critério, posto que seriam 45,2% de boas alunas em leitura no 

parecer da inspeção, ao passo que os professores só conseguiam enxergar 23,6%. 

Inversamente, também são Coimbra e Évora os únicos distritos nos quais a proporção de 

alunas tidas por medíocres pelo inspetor é menor do que aquela apresentada pelo professor. 

Para o caso de Coimbra, de 62,1% medíocres, de acordo com o relato do professor, haveria, 

no cômputo da inspeção, apenas 35,8% de meninas medíocres no quesito da leitura. Em 

Évora aquilo que os professores julgavam ser 36,8% de alunas medíocres, a inspeção calcula 

em apenas 25,7%. Havia, entretanto, também coincidências entre o parecer do inspetor e o 

julgamento dos professores, como é o caso dos bons alunos meninos em leitura no distrito de 

Portalegre (entre os 21,5% e os 22,6%) e como revelam também as proporções encontradas 

em Aveiro para as alunas meninas ditas medíocres (que ficavam entre os 34,5% do inspetor e 

os 35,7% do professor). 

 

 

Tabela 32: Distribuição dos alunos do sexo masculino segundo como se achavam em leitura 

de acordo com o critério do inspetor, por distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 
  DISTRITO 

Qualifica- 

ção do 

inspetor 

em 

Leitura 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Medíocre 

 

4491 

(48.1%) 

351 

(46.2%) 

534 

(42.9%) 

476 

(44.4%) 

403 

(51.6%) 

217 

(48.1%) 

597 

(43.9%) 

214 

(45.1%) 

344 

(48.9%) 

474 

(47.8%) 

881 

(58.2%) 

Suficien- 

te 

3371 

(36.0%) 

364 

(48.0%) 

439 

(35.3%) 

424 

(39.6%) 

260 

(33.3%) 

167 

(36.9%) 

508 

(37.4%) 

158 

(33.4%) 

215 

(30.5%) 

369 

(37.3%) 

467 

(30.8%) 

Bom  

 

1489 

(15.9%) 

44 

(5.8%) 

271 

(21.8%) 

172 

(16.0%) 

118 

(15.1%) 

68 

(15.0%) 

255 

(18.7%) 

102 

(21.5%) 

145 

(20.6%) 

148 

(14.9%) 

166 

(11%) 

Total 9351 

(100%) 

759 

(100%) 

1244 

(100%) 

1072 

(100%) 

781 

(100%) 

452 

(100%) 

1360 

(100%) 

474 

(100%) 

704 

(100%) 

991 

(100%) 

1514 

(100%) 

 

 

Tabela 33: Distribuição dos alunos do sexo masculino segundo como se achavam em leitura 

de acordo com o critério do professor, por distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 
  DISTRITO 

Qualifica-

ção do 

professor 

em 

Leitura 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Medíocre 

 

6173 

(37.9%) 

545 

(36.3%) 

741 

(40.4%) 

621 

(40.4%) 

601 

(36.3%) 

306 

(41.3%) 

996 

(36.8%) 

294 

(37.2%) 

473 

(36.7%) 

654 

(39.2%) 

942 

(36.5%) 

Suficien 

te 

6065 

(37.2%) 

585 

(38.9%) 

670 

(36.5%) 

494 

(32.1%) 

618 

(37.3%) 

269 

(36.3%) 

1015 

(37.6%) 

317 

(40.1%) 

446 

(34.6%) 

603 

(36.2%) 

1048 

(40.6%) 

Bom  

 

4067 

(24.9%) 

373 

(24.8%) 

423 

(23.1%) 

422 

(27.5%) 

436 

(26.4%) 

166 

(22.4%) 

693 

(25.6%) 

179 

(22.6%) 

371 

(28.7%) 

411 

(24.6%) 

593 

(22.9%) 

Total 16305 

(100%) 

1503 

(100%) 

1834 

(100%) 

1537 

(100%) 

1655 

(100%) 

741 

(100%) 

2704 

(100%) 

790 

(100%) 

1290 

(100%) 

1668 

(100%) 

2583 

(100%) 
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Tabela 34: Distribuição dos alunos do sexo feminino segundo como se achavam em leitura 

de acordo como o critério do inspetor, por distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 
  DISTRITO 

Qualifica-

ção do 

inspetor 

em 

Leitura 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Medíocre 

 

838 

(42.1%) 

60 

(34.5%) 

19 

(35.8%) 

117 

(39.5%) 

81 

(56.2%) 

67 

(25.7%) 

270 

(43.1%) 

78 

(55.3%) 

40 

(34.8%) 

31 

(51.6%) 

75 

(62.5%) 

Suficien 

te 

741 

(37.2%) 

98 

(56.3%) 

19 

(35.8%) 

119 

(40.2%) 

41 

(28.5%) 

76 

(29.1%) 

241 

(38.5%) 

44 

(31.2%) 

39 

(33.9%) 

22 

(36.7%) 

42 

(35.0%) 

Bom  

 

411 

(20.7%) 

16 

(9.2%) 

15 

(28.4%) 

60 

(20.3%) 

22 

(15.3%) 

118 

(45.2%) 

115 

(18.4%) 

19 

(13.5%) 

36 

(31.3%) 

7 

(11.7%) 

3 

(2.5%) 

Total 1990 

(100%) 

174 

(100%) 

53 

(100%) 

296 

(100%) 

144 

(100%) 

261 

(100%) 

626 

(100%) 

141 

(100%) 

115 

(100%) 

60 

(100%) 

120 

(100%) 

 

 

Tabela 35: Distribuição dos alunos do sexo feminino segundo como se achavam em leitura 

de acordo com o critério do professor, por distrito e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 
  DISTRITO 

Qualifica- 

ção do 

professor 

em 

Leitura 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Medíocre 

 

933 

(36.8%) 

75 

(35.7%) 

87 

(62.1%) 

114 

(26.5%) 

71 

(33.2%) 

78 

(36.8%) 

240 

(37.9%) 

110 

(44.0%) 

48 

(33.1%) 

30 

(24.8%) 

80 

(44.2%) 

Suficien 

te 

897 

(35.3%) 

69 

(32.9%) 

28 

(20.0%) 

195 

(45.2%) 

77 

(36.0%) 

84 

(39.6%) 

215 

(33.9%) 

73 

(29.2%) 

48 

(33.1%) 

42 

(34.7%) 

66 

(36.5%) 

Bom  

 

708 

(27.9%) 

66 

(31.4%) 

25 

(17.9%) 

122 

(28.3%) 

66 

(30.8%) 

50 

(23.6%) 

179 

(28.2%) 

67 

(26.8%) 

49 

(33.8%) 

49 

(40.5%) 

35 

(19.3%) 

Total 2538 

(100%) 

210 

(100%) 

140 

(100%) 

431 

(100%) 

214 

(100%) 

212 

(100%) 

634 

(100%) 

250 

(100%) 

145 

(100%) 

121 

(100%) 

181 

(100%) 

 

 

Em termos da aquisição da escrita, verifica-se que o retrato apontado pelo 

professor está mais próximo da apreciação efetuada acerca da leitura. Já o quadro da 

inspeção revela que, naquela circunstância, nem todos os alunos que escreviam eram capazes 

de ler o escrito. A rigidez e o elevado nível de exigência e expectativa demasiada entre os 

professores de Coimbra mais uma vez se notabilizam, posto que, comparativamente, o 

registro do inspetor detecta um número maior de meninos considerados bons e suficientes ao 

escrever, acompanhados por uma diminuição do índice de alunos caracterizados como 

medíocres. A tendência, porém, persiste não sendo essa. Para a amostragem de todo o país, a 

porcentagem de alunos do sexo masculino considerados bons em escrita segundo o inspetor é 

menor do que o percentual expresso pelo professor. Inversamente, aumenta em média, no 

caso das anotações da inspeção, a proporção dos alunos qualificados como medíocres. No 

caso de Portalegre, dá-se por sua vez a ocorrência de praticamente metade dos alunos serem 

classificados pelo inspetor como “suficientes” na habilidade da escrita, contrastando com a 

outra quase metade, que seria a dos “medíocres”. Para o conjunto da amostra, professores e 

inspetores aproximariam suas avaliações basicamente no atributo concernente ao conjunto de 
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alunos tomados como suficientes. Em Vianna do Castello, o percentual do professor equivale 

praticamente ao do inspetor no que diz respeito à avaliação dos considerados bons alunos 

perante a capacidade da escrita, havendo, entretanto, no mesmo distrito, significativa 

variação quanto àqueles que eram adjetivados como suficientes e medíocres. Em Aveiro, 

Portalegre e Viseu, a quantificação dos alunos julgados medíocres em escrita foi semelhante 

entre os registros dos professores e os dos inspetores.  

 

 

Tabela 36: Distribuição dos alunos do sexo masculino segundo como se achavam em escrita 

de acordo com  o critério do inspetor, por distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 
  DISTRITO 

 

Qualifica-

ção do 

inspetor 

em 

Escrita 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Medíocre 

 

2572 

(44.2%) 

138 

(38.5%) 

287 

(37.2%) 

207 

(34.4%) 

173 

(49.1%) 

122 

(43.3%) 

602 

(47.7%) 

154 

(46.7%) 

177 

(56.0%) 

227 

(38.5%) 

485 

(50.9%) 

Suficien 

te 

2393 

(41.2%) 

191 

(53.4%) 

308 

(39.9%) 

301 

(50.0%) 

127 

(36.1%) 

132 

(46.8%) 

491 

(38.9%) 

158 

(47.9%) 

104 

(32.9%) 

268 

(45.4%) 

313 

(32.9%) 

Bom  

 

851 

(14.6%) 

29 

(8.1%) 

177 

(22.9%) 

94 

(15.6%) 

52 

(14.8%) 

28 

(9.9%) 

169 

(13.4%) 

18 

(5.4%) 

35 

(11.1%) 

95 

(16.1%) 

154 

(16.2%) 

Total 5816 

(100%) 

358 

(100%) 

772 

(100%) 

602 

(100%) 

352 

(100%) 

282 

(100%) 

1262 

(100%) 

330 

(100%) 

316 

(100%) 

590 

(100%) 

952 

(100%) 

 

 

Tabela 37: Distribuição dos alunos do sexo masculino segundo como se achavam em Escrita 

de acordo com o critério do  professor, por distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 
  DISTRITO 

 

Qualifica-

ção do 

professor 

em 

Escrita 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Suficien 

te 

4380 

(40.9%) 

424 

(45.7%) 

416 

(35.2%) 

334 

(40.2%) 

403 

(43.8%) 

182 

(39.7%) 

901 

(40.2%) 

183 

(35.7%) 

315 

(40.1%) 

397 

(39.5%) 

825 

(44.6%) 

Medíocre 

 

4055 

(37.8%) 

352 

(37.9%) 

571 

(48.2%) 

251 

(30.3%) 

325 

(35.3%) 

174 

(37.9%) 

761 

(33.9%) 

235 

(45.9%) 

252 

(32.1%) 

384 

(38.3%) 

750 

(40.6%) 

Bom  

 

2279 

(21.3%) 

152 

(16.4%) 

197 

(16.6%) 

245 

(29.5%) 

192 

(20.9%) 

103 

(22.4%) 

582 

(25.9%) 

94 

(18.4%) 

218 

(27.8%) 

223 

(22.2%) 

273 

(14.8%) 

Total 10714 

(100%) 

928 

(100%) 

1184 

(100%) 

830 

(100%) 

920 

(100%) 

459 

(100%) 

2244 

(100%) 

512 

(100%) 

785 

(100%) 

1004 

(100%) 

1848 

(100%) 

 

Também no caso das alunas meninas, verifica-se a exceção do distrito de 

Coimbra como aquele em que notoriamente a avaliação do professor era mais rígida do que a 

do inspetor. Para toda a amostra e por distritos, a proporção de alunas consideradas boas em 

escrita pelo inspetor era menor do que o conjunto arrolado por parte do professor sobre suas 

boas alunas - excetuados os casos de Coimbra (com 26,9% e 8,6% de alunas consideradas 

boas por inspetor e professor respectivamente) e Évora (com 36,7% e 21% para 

respectivamente inspetor e professor). Entretanto, no quadro geral, o percentual de alunas 

tidas por suficientes aumenta na avaliação dos inspetores, se o compararmos àquela 

avaliação efetuada pelos próprios professores - 46,4% e 38,5% respectivamente. Em geral, 

verifica-se também uma certa elevação da porcentagem de alunas medíocres quanto à 

habilidade da escrita - para os inspetores, elas constituíam 39,8% e para os professores, 
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somavam 33,7%. Aliás, a avaliação desta competência intelectual da escrita apresenta-se sob 

variados critérios, muitas vezes díspares entre si, em algumas regiões do país: Vianna do 

Castello destaca-se por ter um percentual de 77,6% de alunas medíocres - de acordo com o 

parecer da inspeção - em um universo onde era praticamente inexistente o número de alunas 

boas. Para o mesmo distrito, os professores pensam completamente diferente dos inspetores. 

Segundo esse professorado, haveria em Vianna um contingente de 13,6% de alunas boas em 

escrita, e 86,4% igualmente divididas entre suficientes e medíocres. 

 

 

Tabela 38: Distribuição dos alunos do sexo feminino segundo como se achavam em Escrita 

de acordo com o critério do inspetor,  por distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 
  DISTRITO 

 

Qualifica-

ção do 

inspetor 

em 

Escrita 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Suficien 

te 

544 

(46.4%) 

26 

(50.0%) 

20 

(38.5%) 

63 

(63.6%) 

24 

(43.6%) 

64 

(35.6%) 

277 

(52.3%) 

32 

(39.6%) 

18 

(32.7%) 

9 

(47.4%) 

11 

(22.4%) 

Medíocre 

 

467 

(39.8%) 

24 

(46.2%) 

18 

(34.6%) 

26 

(26.3%) 

24 

(43.6%) 

50 

(27.7%) 

216 

(40.7%) 

33 

(40.7%) 

30 

(54.5%) 

8 

(42.1%) 

38 

(77.6%) 

Bom  

 

161 

(13.8%) 

2 

(3.8%) 

14 

(26.9%) 

10 

(10.1%) 

7 

(12.8%) 

66 

(36.7%) 

37 

(7.0%) 

16 

(19.7%) 

7 

(12.7%) 

2 

(10.5%) 

0 

(0.0%) 

Total 1172 

(100%) 

52 

(100%) 

52 

(100%) 

99 

(100%) 

55 

(100%) 

180 

(100%) 

530 

(100%) 

81 

(100%) 

55 

(100%) 

19 

(100%) 

49 

(100%) 

 

 

Tabela 39: Distribuição dos alunos do sexo feminino segundo como se achavam em Escrita 

de acordo com o critério do professor,  por distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 
  DISTRITO 

 

Qualifica-

ção do 

professor 

em 

Escrita 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Suficien 

te 

588 

(38.5%) 

47 

(39.5%) 

14 

(40.0%) 

64 

(39.3%) 

56 

(57.1%) 

78 

(54.5%) 

195 

(34.1%) 

59 

(31.7%) 

29 

(34.5%) 

11 

(22.0%) 

35 

(43.2%) 

Medíocre 

 

516 

(33.7%) 

35 

(29.4%) 

18 

(51.4%) 

47 

(28.8%) 

19 

(19.4%) 

35 

(24.5%) 

196 

(34.3%) 

86 

(46.2%) 

30 

(35.7%) 

15 

(30.0%) 

35 

(43.2%) 

Bom  

 

426 

(27.8%) 

37 

(31.1%) 

3 

(8.6%) 

52 

(31.9%) 

23 

(23.5%) 

30 

(21.0%) 

180 

(31.6%) 

41 

(22.1%) 

25 

(29.8%) 

24 

(48.0%) 

11 

(13.6%) 

Total 1530 

(100%) 

119 

(100%) 

35 

(100%) 

163 

(100%) 

98 

(100%) 

143 

(100%) 

571 

(100%) 

186 

(100%) 

84 

(100%) 

50 

(100%) 

81 

(100%) 

 

Através da consulta aos Relatórios, verificam-se, de imediato, determinadas 

distorções pontuais, como é o caso da escola de São Bartolomeu em Coimbra, dirigida pela 

professora Perpétua Serra. Consta do formulário que, das 90 meninas ali matriculadas, 22 

estariam presentes à visita do inspetor. Porém, quando da classificação por matérias, apenas 

3 meninas foram avaliadas em leitura; em escrita, foram 16. Os dados revelam então que, 

provavelmente, teria havido mais de uma visita por parte da inspeção para a elaboração do 

Relatório. Alguns inspetores, tendo em vista a elucidação e melhor explicitação dos dados 

nele contidos chegam a fazer anotações suplementares no formulário impresso. Ao recorrer a 

tal recurso, o inspetor do concelho de Mora, em Évora, tece o seguinte comentário, talvez 
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para justificar a apreciação negativa que fizera acerca da capacidade dos estudantes para a 

escrita: “Os outros 15 não escrevem por não haver lousas.”
200

 

Por sua vez, o inspetor responsável pelo concelho de Alenquer dirá, ao pé da 

página, sobre as suas classes de leitura, especificamente sobre aquela dirigida pelo professor 

António de Mattos, em Pereiro, que não fizera corretamente os mapas: “não foi possível 

averiguar-se porque o professor incorporou-os, não compreendendo os quesitos e estando 

inexatas as respostas a alguns dos mesmos, e a escrituração pouco podia esclarecer.”
201

 

Também o Relatório concernente ao concelho de Cintra menciona a dificuldade que alguns 

professores teriam manifestado para o preenchimento apropriado dos mapas de inspeção. 

Acopladas a este obstáculo, viriam outras dificuldades, quanto à própria lisura do registro. 

Sobre a escola de Queluz, pondera assim o inspetor: “(...) vão também classificadas algumas 

escritas de alunos que não estavam presentes. Apesar das escritas que vi, e o professor me 

afirmou serem dos discípulos da escola noturna, tenho razões para duvidar que o curso 

noturno fosse tão frequentado. A escola noturna havia sido encerrada no fim de março.”
202

 

Também em contas, a porcentagem de alunos do sexo masculino bons segundo o 

inspetor foi menor do que aquela proveniente do critério do professor, para toda a amostra e 

nos diferentes distritos, à exceção da Guarda, onde ambas as avaliações consideraram uma 

média aproximada de 25% para os meninos classificados como bons alunos. 

 

 

 

 

Tabela 40: Distribuição dos alunos do sexo masculino segundo como se achavam em Contas 

de acordo com o critério do inspetor,  por distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 

 
  DISTRITO 

 

Qualifica-

ção do 

inspetor 

em 

Contas 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Medíocre 

 

2291 

(44.3%) 

89 

(32.5%) 

220 

(40.6%) 

240 

(38.8%) 

140 

(44.2%) 

79 

(36.1%) 

493 

(43.6%) 

137 

(51.7%) 

159 

(44.2%) 

304 

(45.3%) 

430 

(55.5%) 

Suficien 

te 

2013 

(38.9%) 

171 

(62.4%) 

221 

(40.8%) 

264 

(42.7%) 

91 

(28.7%) 

117 

(53.4%) 

391 

(34.6%) 

101 

(38.1%) 

126 

(35.0%) 

275 

(41.0%) 

256 

(33.0%) 

Bom  

 

868 

(16.8%) 

14 

(5.1%) 

101 

(18.6%) 

114 

(18.5%) 

86 

(27.1%) 

23 

(10.5%) 

247 

(21.8%) 

27 

(10.2%) 

75 

(20.8%) 

92 

(13.7%) 

89 

(11.5%) 

Total 5172 

(100%) 

274 

(100%) 

542 

(100%) 

618 

(100%) 

317 

(100%) 

219 

(100%) 

1131 

(100%) 

265 

(100%) 

360 

(100%) 

671 

(100%) 

775 

(100%) 

 

                                                 
200

 MR 1050. Distrito: Évora; Concelho: Mora. 
201

 MR 1055. Distrito: Lisboa; Concelho: Alenquer. 
202

 MR 1055. Distrito: Lisboa; Concelho: Cintra. 
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Tabela 41: Distribuição dos alunos do sexo masculino segundo como se achavam em Contas 

de acordo com o critério do professor, por distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 

 

 
  DISTRITO 

 

Qualifica-

ção do 

professor 

em 

Contas 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Suficien 

te 

3840 

(40.1%) 

340 

(40.9%) 

353 

(40.0%) 

306 

(34.3%) 

331 

(43.6%) 

226 

(44.8%) 

790 

(38.8%) 

182 

(42.8%) 

282 

(40.5%) 

346 

(41.1%) 

684 

(40.2%) 

Medíocre 

 

3150 

(32.9%) 

275 

(33.0%) 

299 

(33.9%) 

350 

(39.2%) 

236 

(31.1%) 

185 

(36.6%) 

621 

(30.5%) 

142 

(33.3%) 

208 

(29.9%) 

226 

(26.9%) 

608 

(35.8%) 

Bom  

 

2579 

(27.0%) 

217 

(26.1%) 

230 

(26.1%) 

237 

(26.5%) 

192 

(25.3%) 

94 

(18.6%) 

624 

(30.7%) 

102 

(23.9%) 

206 

(29.6%) 

269 

(32.0%) 

408 

(24.0%) 

Total 9569 

(100%) 

832 

(100%) 

882 

(100%) 

893 

(100%) 

759 

(100%) 

505 

(100%) 

2035 

(100%) 

426 

(100%) 

696 

(100%) 

841 

(100%) 

1700 

(100%) 

 

 

 

Como podemos conferir na tabela acima, para o total da amostra, o inspetor 

caracterizou 16,8% dos meninos como bons alunos, seguidos por 38,9% de alunos 

suficientes e 44,3% de alunos medíocres. No parecer dos professores, seriam, para o 

cômputo total, 27% de bons alunos, 40,1% de alunos considerados suficientes e, finalmente, 

32,9% de alunos medíocres. Os valores relativos das classificações dos inspetores e dos 

professores para alunos do sexo masculino considerados suficientes em contas não 

apresentam grandes diferenças, se tomarmos como referência o total de distritos 

(representando para inspetores e professores respectivamente 38,9% e 40,1%).  

No caso das meninas, havia também proximidade entre os índices de alunas 

qualificadas como suficientes em contas pelo inspetor - 38,7% - e pelo professor - 37,1%. 

Por outro lado, em ambos os casos - meninos e meninas - aumentaria substancialmente a 

proporção de estudantes medíocres nas quatro operações aritméticas, quando se tomam 

comparativamente as avaliações do inspetor e do professor. Para inspetores, haveria um total 

de 44,3% de meninos e 43,9% de meninas medíocres em contas. Já os professores entendiam 

que eram 32,9% do total de meninos os que podiam ser taxados de medíocres; a proporção 

das meninas seria para os professores 31,5% do total de alunas. Como notamos no quadro 

acima, em Aveiro, Castello Branco e Évora, houve relativa coincidência nas avaliações de 

inspetores e professores no que respeita à proporção dos alunos caracterizados como 

medíocres. Também no caso das alunas - como retrata a tabela abaixo - pode-se dizer que em 

alguns distritos, como Portalegre, houve concordância de critérios para detecção das, no caso 

específico, 40% de meninas medíocres na habilidade de contar.  

 



410 

 

Tabela 42: Distribuição dos alunos do sexo feminino segundo como se achavam em Contas 

de acordo com o critério do inspetor,  por distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 

 
  DISTRITO 

 

Qualifica-

ção do 

inspetor 

em 

Contas 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Medíocre 

 

418 

(43.9%) 

7 

(38.9%) 

11 

(52.4%) 

30 

(34.1%) 

16 

(39.0%) 

21 

(15.6%) 

211 

(49.8%) 

30 

(40.0%) 

31 

(51.6%) 

12 

(42.9%) 

49 

(80.3%) 

Suficien 

te 

368 

(38.7%) 

10 

(55.6%) 

10 

(47.6%) 

43 

(48.9%) 

20 

(48.8%) 

49 

(36.3%) 

168 

(39.6%) 

24 

(32.0%) 

19 

(31.7%) 

13 

(46.4%) 

12 

(19.7%) 

Bom  

 

165 

(17.4%) 

1 

(5.5%) 

0 

(0.0%) 

15 

(17.0%) 

5 

(12.2%) 

65 

(48.1%) 

45 

(10.6%) 

21 

(28.0%) 

10 

(16.7%) 

3 

(10.7%) 

0 

(0.0%) 

Total 951 

(100%) 

18 

(100%) 

21 

(100%) 

88 

(100%) 

41 

(100%) 

135 

(100%) 

424 

(100%) 

75 

(100%) 

60 

(100%) 

28 

(100%) 

61 

(100%) 

 

 

Tabela 43: Distribuição dos alunos do sexo feminino segundo como se achavam em Contas 

de acordo com o critério do professor, por distritos e para o total da amostra. Portugal, 1867 

 
  DISTRITO 

 

Qualifica-

ção do 

professor 

em 

Contas 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Suficien 

te 

448 

(37.1%) 

35 

(39.3%) 

5 

(71.4%) 

50 

(46.2%) 

30 

(31.2%) 

34 

(21.2%) 

188 

(41.4%) 

28 

(18.6%) 

35 

(66.0%) 

12 

(20.0%) 

31 

(100%) 

Medíocre 

 

380 

(31.5%) 

27 

(30.4%) 

1 

(14.3%) 

29 

(26.9%) 

33 

(34.4%) 

63 

(39.4%) 

133 

(29.3%) 

61 

(40.7%) 

9 

(17.0%) 

24 

(40.0%) 

0 

(0.0%) 

Bom  

 

380 

(31.4%) 

27 

(30.3%) 

1 

(14.3%) 

29 

(26.9%) 

33 

(34.4%) 

63 

(39.4%) 

133 

(29.3%) 

61 

(40.7%) 

9 

(17.0%) 

24 

(40.0%) 

0 

(0.0%) 

Total 1208 

(100%) 

89 

(100%) 

7 

(100%) 

108 

(100%) 

96 

(100%) 

160 

(100%) 

454 

(100%) 

150 

(100%) 

53 

(100%) 

60 

(100%) 

31 

(100%) 

 

 

 

Em Doutrina Cristã, foram bastante semelhantes as distribuições nas categorias bom, 

suficiente e medíocre, obtidas, segundo o inspetor e o professor, tanto no caso dos meninos 

quanto na avaliação das meninas. Para o total do país, no julgamento acerca dos meninos, 

ultrapassa a casa dos 45% o percentual dos considerados medíocres tanto por professores 

quanto por inspetores. Para as meninas, aproxima-se da faixa dos 40% a proporção das 

alunas medíocres, fosse no parecer da inspeção ou do professor. Tudo isso revela, até certo 

ponto, a rigidez da escola perante os conteúdos programáticos eleitos como saberes 

elementares dessa pedagogia aplicada. No caso específico da Doutrina Cristã, percebe-se 

que, em alguns distritos, os professores deveriam ser mais exigentes na avaliação do que os 

próprios inspetores. A esse respeito, note-se - para o caso das escolas masculinas - a situação 

de Portalegre, Castello Branco e, fundamentalmente, Évora. 
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Tabela 44: Distribuição dos alunos do sexo masculino segundo como se achavam em 

Doutrina Cristã de acordo com o critério do inspetor, por distritos e para o total da amostra. 

Portugal, 1867 

 

 
  DISTRITO 

 

Qualifica-

ção do 

inspetor 

em 

Doutrina 

Cristã 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Medíocre 

 

3713 

(46.5%) 

267 

(45.5%) 

433 

(47.3%) 

449 

(45.5%) 

298 

(45.1%) 

122 

(32.4%) 

636 

(49.8%) 

144 

(37.1%) 

336 

(55.5%) 

362 

(42.5%) 

666 

(49.8%) 

Suficien- 

te 

2652 

(33.2%) 

183 

(31.2%) 

312 

(34.0%) 

316 

(32.0%) 

230 

(34.7%) 

138 

(36.7%) 

381 

(29.9%) 

125 

(32.1%) 

164 

(27.2%) 

326 

(38.2%) 

477 

(35.7%) 

Bom  

 

1624 

(20.3%) 

137 

(23.3%) 

172 

(18.7%) 

222 

(22.5%) 

134 

(20.2%) 

116 

(30.9%) 

259 

(20.3%) 

120 

(30.8%) 

105 

(17.3%) 

165 

(19.3%) 

194 

(14.5%) 

Total 7989 

(100%) 

587 

(100%) 

917 

(100%) 

987 

(100%) 

662 

(100%) 

376 

(100%) 

1276 

(100%) 

389 

(100%) 

605 

(100%) 

853 

(100%) 

1337 

(100%) 

 

 

 

 

 

 

Tabela 45: Distribuição dos alunos do sexo masculino segundo como se achavam em 

Doutrina Cristã de acordo com o critério do professor, por distritos e para o total da amostra. 

Portugal, 1867 

 

 
  DISTRITO 

 

Qualifica-

ção do 

professor 

em 

Doutrina 

Cristã 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Medíocre 

 

6260 

(47.1%) 

659 

(49.0%) 

561 

(42.6%) 

604 

(49.6%) 

640 

(42.5%) 

277 

(48.8%) 

991 

(48.6%) 

262 

(42.3%) 

518 

(47.3%) 

581 

(43.4%) 

1167 

(51.9%) 

Suficien- 

te 

3922 

(29.5%) 

422 

(31.3%) 

371 

(28.2%) 

305 

(25.0%) 

452 

(30.0%) 

157 

(27.6%) 

546 

(26.8%) 

223 

(36.1%) 

302 

(27.5%) 

447 

(33.4%) 

697 

(31.0%) 

Bom  

 

3115 

(23.4%) 

265 

(19.7%) 

385 

(29.2%) 

309 

(25.4%) 

415 

(27.5%) 

134 

(23.6%) 

500 

(24.6%) 

134 

(21.6%) 

277 

(25.2%) 

310 

(23.2%) 

386 

(17.1%) 

Total 13297 

(100%) 

1346 

(100%) 

1317 

(100%) 

1218 

(100%) 

1507 

(100%) 

568 

(100%) 

2037 

(100%) 

619 

(100%) 

1097 

(100%) 

1338 

(100%) 

1250 

(100%) 
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Tabela 46: Distribuição dos alunos do sexo feminino segundo como se achavam em 

Doutrina Cristã de acordo com o critério do inspetor,  por distritos e para o total da amostra. 

Portugal, 1867 

 
  DISTRITO 

 

Qualifica-

ção do 

inspetor 

em 

Doutrina 

Cristã 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Medíocre 

 

818 

(41.9%) 

100 

(55.2%) 

51 

(55.4%) 

126 

(44.7%) 

66 

(40.5%) 

49 

(21.7%) 

240 

(40.5%) 

47 

(35.6%) 

49 

(46.2%) 

32 

(42.7%) 

58 

(55.8%) 

Suficien- 

te 

569 

(29.1%) 

51 

(28.2%) 

26 

(28.3%) 

84 

(29.8%) 

62 

(38.0%) 

51 

(22.5%) 

164 

(27.6%) 

40 

(30.3%) 

35 

(33.1%) 

30 

(40.0%) 

26 

(25.0%) 

Bom  

 

567 

(29.0%) 

30 

(16.6%) 

15 

(16.3%) 

72 

(25.5%) 

35 

(21.5%) 

126 

(55.8%) 

189 

(31.9%) 

45 

(34.1%) 

22 

(20.7%) 

13 

(17.3%) 

20 

(19.2%) 

Total 1954 

(100%) 

181 

(100%) 

92 

(100%) 

282 

(100%) 

163 

(100%) 

226 

(100%) 

593 

(100%) 

132 

(100%) 

106 

(100%) 

75 

(100%) 

104 

(100%) 

 

 

Tabela 47: Distribuição dos alunos do sexo feminino segundo como se achavam em 

Doutrina Cristã de acordo com o critério do professor, por distritos e para o total da amostra. 

Portugal, 1867 

 
  DISTRITO 

 

Qualifica-

ção do 

professor 

em 

Doutrina 

Cristã 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Medíocre 

 

939 

(38.4%) 

142 

(55.3%) 

39 

(29.8%) 

81 

(28.9%) 

103 

(35.4%) 

47 

(29.0%) 

280 

(38.8%) 

57 

(27.3%) 

59 

(42.4%) 

48 

(41.0%) 

83 

(59.3%) 

Suficien- 

te 

846 

(34.6%) 

62 

(24.1%) 

54 

(41.2%) 

120 

(42.9%) 

100 

(34.4%) 

65 

(40.1%) 

251 

(34.8%) 

83 

(39.7%) 

32 

(23.1%) 

42 

(35.9%) 

37 

(26.4%) 

Bom  

 

662 

(27.0%) 

53 

(20.6%) 

38 

(29.0%) 

79 

(28.2%) 

88 

(30.2%) 

50 

(30.9%) 

190 

(26.4%) 

69 

(33.0%) 

48 

(34.5%) 

27 

(23.1%) 

20 

(14.3%) 

Total 2447 

(100%) 

257 

(100%) 

131 

(100%) 

280 

(100%) 

291 

(100%) 

162 

(100%) 

721 

(100%) 

209 

(100%) 

139 

(100%) 

117 

(100%) 

140 

(100%) 

 

A proporção de alunas boas em Doutrina Cristã é um pouco maior segundo o 

parecer do inspector do que teria sido a avaliação do professor (29% e 27% 

respectivamente); a de suficientes é para o inspetor menor do que o professor supusera 

(29.1% e 34.6%, respectivamente); e a de medíocres é superior segundo o inspector (41.9%) 

em relação aos dados do professor (38.4%). 

Os alunos teriam, ainda, seu currículo composto por um rol complementar de 

matérias, as quais compreendiam, em seu conjunto, as seguintes áreas de estudo: sistema 

métrico, gramática, história portuguesa, corografia. Assim, o aproveitamento escolar das 

crianças abarcaria todo esse conjunto de conhecimentos típico da vida de escola. Aliás, no 

caso daquelas instituições educativas não-mantidas pelo Estado, havia um espaço 

suplementar para verificar o rendimento das alunas em prendas domésticas, tais como fiar na 

roca, meia e crochet, costura, bordado, corte, etc.. Entendia-se que os saberes escolares eram 

conteúdos a serem requisitados pela vida. Daí a necessidade de ministrar os saberes típicos 

do que se acreditava ser a vida feminina.  
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A ORIGEM SOCIAL DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Pela amostragem das escolas selecionadas, pudemos efetuar um painel com a 

porcentagem de profissões dos pais de alunos, tal como estas apareciam na última página do 

Relatório de inspeção. No conjunto, dos 19.524 pais envolvidos indiretamente nessa 

investigação, pudemos detectar a seguinte classificação: 

 

Tabela 48: Distribuição dos alunos segundo Profissões dos pais por distritos e para o total da 

amostra. Portugal, 1867 

 
  DISTRITO 

Profissão 

dos pais 

Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale- 

gre 

Villa Real Vizeu V. do 

Castello 

Lavoura 5456 

(27.9%) 

710 

(38.0%) 

465 

(22.9%) 

557 

(27.3%) 

422 

(22.0%) 

105 

(13.4%) 

417 

(11.6%) 

150 

(13.7%) 

761 

(47.9%) 

650 

(38.9%) 

1219 

(41.6%) 

Jornaleiro 3824 

(19.6%) 

392 

(21.0%) 

684 

(33.6%) 

480 

(23.5%) 

404 

(21.1%) 

144 

(18.3%) 

644 

(18.0%) 

267 

(24.4%) 

334 

(21.1%) 

344 

(20.6%) 

131 

(4.5%) 

Tecidos 1439 

(7.4%) 

134 

(7.3%) 

112 

(5.5%) 

226 

(11.1%) 

236 

(12.3%) 

107 

(13.6%) 

171 

(4.8%) 

59 

(5.4%) 

89 

(5.7%) 

130 

(7.8%) 

175 

(6.0%) 

Comércio 1062 

(5.4%) 

113 

(6.1%) 

104 

(5.1%) 

84 

(4.2%) 

154 

(8.0%) 

49 

(6.2%) 

223 

(6.3%) 

65 

(5.9%) 

46 

(2.9%) 

90 

(5.4%) 

134 

(4.6%) 

Trabalhador 

do mar 

839 

(4.3%) 

58 

 (3.1%) 

5 

(0.2%) 

1 

(0.1%) 

7 

(0.4%) 

5 

(0.6%) 

313 

(8.8%) 

8 

(0.7%) 

23 

(1.4%) 

35 

(2.2%) 

384 

(13.1%) 

Funcionário 

Público 

769 

(3.9%) 

55 

(2.9%) 

66 

(3.2%) 

62 

(3.0%) 

96 

(5.0%) 

30 

(3.8%) 

261 

(7.3%) 

56 

(5.1%) 

18 

(1.1%) 

38 

(2.3%) 

87 

(2.9%) 

Carpinteiro 752 

(3.8%) 

62 

(3.3%) 

81 

(4.0%) 

54 

(2.6%) 

57 

(3.0%) 

40 

(5.1%) 

191 

(5.3%) 

45 

(4.1%) 

36 

(2.3%) 

68 

(4.1%) 

118 

(3.9%) 

Sapateiro 685 

(3.5%) 

25 

(1.3%) 

57 

(2.8%) 

110 

(5.4%) 

85 

(4.4%) 

54 

(6.9%) 

168 

(4.7%) 

72 

(6.6%) 

6 

(0.4%) 

44 

(2.6%) 

64 

(2.2%) 

Pedreiro 511 

(2.6%) 

28 

(1.5%) 

78 

(3.9%) 

45 

(2.2%) 

24 

(1.2%) 

43 

(5.5%) 

118 

(3.3%) 

29 

(2.6%) 

6 

(0.4%) 

25 

(1.5%) 

115 

(3.9%) 

Ferreiro 498 

(2.5%) 

30 

(1.6%) 

30 

(1.5%) 

64 

(3.1%) 

57 

(3.0%) 

24 

(3.1%) 

109 

(3.0%) 

44 

(4.0%) 

23 

(1.4%) 

41 

(2.4%) 

76 

(2.6%) 

Almocreve 353 

(1.8%) 

24 

(1.3%) 

27 

(1.3%) 

55 

(2.7%) 

66 

(3.4%) 

7 

(0.9%) 

36 

(1.0%) 

68 

(6.2%) 

24 

(1.5%) 

24 

(1.4%) 

22 

(0.8%) 

Proprietário 

Urbano 

279 

(1.4%) 

21 

(1.1%) 

33 

(1.7%) 

32 

(1.6%) 

60 

(3.1%) 

46 

(5.9%) 

41 

(1.1%) 

5 

(0.5%) 

2 

(0.1%) 

12 

(0.7%) 

27 

(0.9%) 

Moleiro 251 

(1.3%) 

30 

(1.6%) 

18 

(0.9%) 

31 

(1.5%) 

29 

(1.5%) 

10 

(1.3%) 

64 

(1.8%) 

18 

(1.6%) 

9 

(0.6%) 

22 

(1.3%) 

20 

(0.7%) 

Trolha 109 

(0.6%) 

4 

(0.2%) 

9 

(0.4%) 

5 

(0.2%) 

6 

(0.3%) 

0 

(0.0%) 

17 

(0.5%) 

8 

(0.7%) 

0 

(0.0%) 

14 

(0.8%) 

46 

(1.6%) 

Mendigo 

 

97 

(0.5%) 

2 

(0.1%) 

7 

(0.3%) 

10 

(0.5%) 

13 

(0.7%) 

5 

(0.6%) 

5 

(0.1%) 

14 

(1.3%) 

7 

(0.4%) 

14 

(0.8%) 

20 

(0.7%) 

Militar 

 

67 

(0.3%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

44 

(1.2%) 

23 

(2.1%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

Criado 63 

(0.3%) 

12 

(0.6%) 

7 

(0.3%) 

12 

(0.6%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

5 

(0.1%) 

19 

(1.7%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

8 

(0.3%) 

Barbeiro 

 

58 

(0.3%)  

0 

(0.0%) 

16 

(0.8%) 

10 

(0.5%) 

1 

(0.0%) 

2 

(0.3%) 

9 

(0.3%) 

5 

(0.5%) 

0 

(0.0%) 

2 

(0.1%) 

13 

(0.4%) 

Tanoeiro 

 

54 

(0.3%) 

2 

(0.1%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

2 

(0.3%) 

23 

(0.6%) 

3 

(0.3%) 

0 

(0.0%) 

9 

(0.5%) 

15 

(0.5%) 

Pastor 

 

37 

(0.2%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

13 

(0.6%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

24 

(2.2%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

Lavadeira 21 

(0.1%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

21 

(0.6%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

Serrador 

 

21 

(0.1%) 

4 

(0.2%) 

8 

(0.4%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

8 

(1.0%) 

1 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

Livros 12 

(0.1%) 

0 

(0.0%) 

8 

(0.4%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

4 

(0.1%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

Farmácia 12 

(0.1%) 

0 

(0.0%) 

5 

(0.2%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

1 

(0.1%) 

6 

(0.2%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

Médico 6 

(0.1%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

2 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

4 

(0.1%) 

Professor 1 

(0.1%) 

1 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

Pais 

incógnitos 

520 

(2.7%) 

33 

(1.8%) 

42 

(2.1%) 

35 

(1.7%) 

55 

(2.9%) 

20 

(2.5%) 

109 

(3.0%) 

29 

(2.6%) 

60 

(3.8%) 

69 

(4.1%) 

68 

(2.3%) 

Profissão 

Desconhec. 

1269 

(6.5%) 

47 

(2.5%) 

92 

(4.5%) 

138 

(6.8%) 

140 

(7.3%) 

66 

(8.4%) 

512 

(14.3%) 

58 

(5.3%) 

126 

(7.9%) 

13 

(0.8%) 

77 

(2.6%) 

Outras 459 

(2.3%) 

82 

(4.4%) 

81 

(4.0%) 

17 

(0.8%) 

7 

(0.4%) 

17 

(2.2%) 

71 

(2.0%) 

27 

(2.5%) 

18 

(1.1%) 

29 

(1.7%) 

110 

(3.8%) 

Total 19524 

(100%) 

1869 

(100%) 

2035 

(100%) 

2041 

(100%) 

1919 

(100%) 

785 

(100%) 

3585 

(100%) 

1096 

(100%) 

1588 

(100%) 

1673 

(100%) 

2933 

(100%) 
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Figura 28: Profissões mais frequentes dos pais dos alunos para o total da amostra. Portugal, 

1867.  

 

A partir do trabalho com esses dados específicos acerca da origem social dos 

alunos das escolas primárias, António Nóvoa traçou algumas hipóteses que, efetivamente, 

parece-nos virem a se confirmar:  

Há efetivamente na escola portuguesa um conjunto de alunos bastante 

heterogêneo, com uma proporção bastante elevada daqueles estratos sociais urbanos que não 

viviam diretamente da agricultura. 

Há um confronto de classes em interação na sala de aula portuguesa, nesse 

último quartel de século XIX. 

 

 
“Os dados apresentados relevam indubitavelmente o peso das classes sociais inferiores no seio 

das escolas primárias públicas. (...) Com efeito, até a segunda metade do século XX, as classes 

superiores mantinham a tradição de enviarem seus filhos a escolas privadas ou de contratarem 

professores para instruí-los em casa. A estratégia educativa das classes sociais superiores passava 

apenas parcialmente pela utilização do aparelho escolar do Estado.”
203

 

 

 

 

Quando se busca aproximação das práticas rotineiras, do dia-a-dia da sala de aula 

portuguesa, chamam a atenção, de um modo destacado, as referências ao material didático, 

particularmente aos compêndios efetivamente utilizados nas escolas. Tais obras possuem um 

singular significado para a reconstituição historiográfica das condutas preconizadas, dos 

valores, dos saberes elementares eleitos pelos educadores da meninice portuguesa. Algo do 

que dizia a aula, um pouco do que se dizia na aula, passava, sem dúvida, por aquele que seria 

- como já observou alguém - o livro mais importante da vida de pessoas que talvez jamais 

                                                 
203

 António NÓVOA,  Le temps des professeurs, volume I, p. 359. O trabalho de Nóvoa agrupa de modo 

diferente as profissões dos pais dos alunos, o que está explicado em sua tese à página 354. Isso aparentemente 

revela alguma distinção quanto às categorias utilizadas para o cômputo estatístico. Entretanto, em termos 

substantivos do conjunto dos dados, as análises se aproximam. Ocorre que, até onde pude perceber, a tese de 

Nóvoa atém-se a esse dado da referida documentação, razão pela qual propusemo-nos a voltar a ela, revisitá-la, 

para ali averiguar as pistas do cotidiano da sala de aula, imprescindíveis para a tese que ora apresentamos.  
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travassem contato com outro, assim por esse tão longo tempo de um ano letivo. O livro 

didático indica o sinuoso território de práticas escolares. Pelo seu conteúdo, mas também por 

suas feições e feitios, ele tem histórias inventadas para trazer sustentação aos conhecimentos 

que a escola insiste em reproduzir. Nessa direção, ele efetivamente produz um mundo 

próprio e o revela às jovens e inexperientes gerações como se de realidade se tratasse. Muito 

do homem adulto programado pela teia do social viria ali já esboçado. Esse repertório 

bibliográfico faz-se pois inventário precioso para que possamos efetivamente reconhecer 

aquilo que a vida escolar, ao menos, um dia pretendeu ser. 

 

 

 
OS COMPÊNDIOS MAIS UTILIZADOS E A REALIDADE DA LEITURA ESCOLAR 

 

 

 

O Relatório de Inspeção às Escolas Públicas efetuado no ano letivo de 1866-

1867 fornece-nos a possibilidade de arrolar estatisticamente os compêndios existentes nas 

escolas em todo o território português naquela altura. O enunciado dessa proposta de 

listagem das obras aparece no Relatório da seguinte maneira: “livros usados pelos alunos 

com declaração do número de alunos que usam deles”.
204

 Ora, tal orientação revela, desde 

logo, o reconhecimento da inexistência de quaisquer padronizações ou critérios de 

uniformidade quanto às obras didáticas. Contudo, em certa medida, haveria sugestão, posto 

que, no impresso oferecido aos inspetores, dez obras eram nomeadas perante o suposto de 

que existissem em profusão nas unidades escolares de Portugal. Acreditavam os 

organizadores do Relatório que essas obras, cujos nomes vinham já assinalados, estivessem 

dentre as mais utilizadas pelas escolas portuguesas de então. Linhas brancas, a serem 

preenchidas pela letra manuscrita de cada inspetor, seguir-se-iam àquele conjunto 

previamente arrolado, tal como se pode observar pela transposição efetuada no final deste 

capítulo da folha de inspeção dedicada aos compêndios utilizados nas escolas do Bairro de 

Alfama no distrito de Lisboa. 

Percebe-se ali a sugestão das obras já arroladas pelo impresso do relatório da 

inspeção como significativas de algum julgamento anterior acerca dos manuais escolares 

mais em voga no referido período. Pelo próprio exemplo que reproduzimos no final deste 

capítulo, verifica-se que, ao contrário do que, a princípio, supunham técnicos e especialistas, 

nas escolas do Bairro de Alfama, a História Sagrada de Monteverde era muito mais 

utilizada do que a Encyclopédia de Latino Coelho, ou mesmo o Cathecismo de 

Montpellier, cujo uso, aliás, naquele Relatório específico sequer apareciam. Entretanto, 

outro relatório de inspeção das escolas da mesma Alfama indicava que havia uma única 

instituição - localizada na freguesia dos Anjos - que contava no ano letivo de 1866-67 com 

103 exemplares daquele Cathecismo de Montpellier que, por sua vez, não aparecia em mais 

nenhuma escola daquele já referido concelho
205

. 

Havia, na época, tentativas localizadas de padronização dos manuais didáticos. 

Existia, por exemplo, no Bairro d’Alcântara, em Lisboa, uma escola mista situada na Rua de 

Santa Isabel, onde foram registrados 135 exemplares da versão traduzida e resumida do 

Cathecismo de Montpellier. Nas demais escolas da mesma região (todas as outras eram 

                                                 
204

 A relação de livros, bem como o enunciado acima transcrito, foram extraídos dos impressos padronizados 

para o Relatório da Inspeção de 1867. Vide, por exemplo, MR 1049 (Manuscritos transferidos do Ministério do 

Interior - Relação elaborada pelo Dr. Alcino Manuel Silva / Inspeção Extraordinária às Escolas Públicas e 

Particulares do Concelho de Elvas no Distrito de Portalegre). 
205

 Tratava-se, segundo consta do formulário do relatório de uma escola masculina, com 124 alunos 

matriculados, dos quais 82 estavam presentes à visita do inspetor. Essa escola ficava no Largo do Intendente da 

freguesia dos Anjos e era regida pelo Professor Francisco Augusto G. de Mendonça.  
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apenas masculinas ), não existia, pelo relato do inspetor, nenhum outro exemplar daquela 

obra. Estavam todos concentrados naquela única instituição. No Concelho de Coimbra, 

foram também identificados exemplares do Cathecismo de Montpellier. No entanto, dentre 

as oito escolas do referido concelho, apenas duas - a da Sé Nova e a de Almaluques - 

continham tal obra, o que leva a crer que a versão resumida do Cathecismo tivesse sido até 

distribuída pelos alunos.
206

 Embora o Relatório de 1867 computasse os livros das crianças, 

deveria haver algum tipo de aconselhamento por parte do inspetor, tendo em vista orientar os 

professores. Tal prática aparece com nitidez, por exemplo, no Concelho de Alenquer 

(Lisboa), onde há anotações manuscritas efetuadas no documento da inspeção, por meio das 

quais o inspetor responsável sugere ao professor a substituição dos Lusíadas pela obra de 

Simão de Nântua.
207

 

                                                 
206

 MR 1055 e MR 1049. O Cathecismo de Montpellier, que havia sido - como já pudemos anteriormente 

observar - já indicado por Pombal, viria a ser recomendado pelo texto intitulado Instrucção para os mestres 

de primeiras letras, brochura publicada no ano de 1815 pela Real Imprensa da Universidade, em Coimbra. 

A orientação dada aos mestres por aquele texto compreendia as matérias escolares que deveriam ser ensinadas 

às crianças, entre as quais salientava-se sobremaneira a Religião e a Civilidade, disciplinas que, nos termos 

daquela instrução normativa, viriam a “polir a natural rudeza dos meninos e dispô-los para viverem com o 

decoro, próprio de sua condição, na Igreja e no estado” ( p. 1 ) O aprendizado da leitura, a bem dizer, 

principiaria com o catecismo. A partir dele, acreditava-se que seriam impressas na alma do estudante algumas 

das virtudes essenciais à ‘civilidade cristã’, o que  compreenderia hábitos de humildade para com Deus, de 

modéstia para com os pais, os mestres e os superiores, de maneira geral, de caridade perante os iguais e os 

inferiores. Além disso, através do ensino catequético, os meninos adquiririam o hábito do acatamento e da 

obediência, o senso de oportunidade para seus atos, e finalmente a cortesia nos gestos e nas ações. Sugeria-se 

desde ali o cuidado para que a infância e a mocidade portuguesa não travassem em hipótese alguma contato 

com livros e impressos perniciosos à moralidade e à inocência. Nessa medida, embora fossem evidentemente 

admitidos outros livros recomendáveis sob esses aspetos para vida escolar, prescrevia-se à guisa de sugestão o 

uso do compêndio a que aqui nos referimos e que persistiria sendo, por todo aquele século XIX, como veremos 

logo adiante, um dos mais concorridos na sala de aula portuguesa. Dizia assim a Instrucção:  “Sendo muito 

importante aproveitar os bons talentos, que nas escolas aparecem, não pouparão os Mestres mais copiosa 

instrução aos meninos, em que reconhecerem maior aptidão para algumas das sobreditas disciplinas. Portanto 

exercitá-los-ão na leitura de bons livros (...), e mormente na do Cathecismo de Montpellier, na da História 

Sagrada, e na de lugares escolhidos dos nossos Clássicos, em que venham espécies da História do Reino, ou de 

outra natureza, capazes de excitar à piedade, ao patriotismo e ao amor ao atual governo.” ( INSTRUCÇÃO 

para os mestres de primeiras letras, p. 8) 
207

 MR 1055. Distrito: Lisboa; Concelho: Alenquer. 
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O levantamento estatístico fornece-nos o seguinte retrato: 

 

Tabela 49: Distribuição dos livros mais utilizados nas escolas de Portugal em 1867, segundo 

autores por distritos e para o total da amostra. 

 
  DISTRITO 

Livro Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

1.Metho-

do 

Facillimo 

3930 

(31.9) 

653  

(48.3%) 

344   

(29.6%) 

263    

(29.5%) 

680   

(48.0%) 

266    

(37.4%) 

669    

(25.2%) 

377     

(52.2%) 

302 

(30.1%  

  

157 

(19.9%)   

  

219   

(13.7%) 

2.Carti-

lha de 

doutrina 

cristã 

2282 

(18.5%) 

220  

(16.3%) 

121    

(10.4%) 

202   

(22.6%) 

309   

(21.8%) 

24      

(3.4 %) 

34      

(1.3%) 

9       

(1.2%) 

385   

(38.3%) 

145     

(18.4%) 

833   

(52.0%) 

3.Manual 

Encyclo- 

pedico 

 1915 

(15.6%) 

200    

(14.8%) 

172    

(14.8%) 

187   

(21.0%) 

195     

(13.7%) 

123    

(17.3%) 

302     

(11.4%) 

173    

(24.0%) 

175    

(17.4%) 

251   

(31.9%) 

137   

(8.6 %) 

4.Cathe- 

cismo de 

Montpel 

lier 

1332 

(10.8%) 

147 

(10.9%)  

 

114     

(9.8%) 

87      

(9.8 %)  

128     

(9.0 %) 

27     

 (3.8 %) 

298     

(11.2%) 

4       

(0.6 %) 

104    

(10.4%) 

201   

(25.6%) 

222   

(13.9%) 

5.Ventu- 

ra 

457  

(3.7%) 

23      

(1.8 %) 

6       

(0.5 %) 

3      

 (0.3 %) 

0      

 (0.0 %) 

137    

(19.2%) 

179     

(6.7 %) 

24      

(3.3 %) 

21     

 (2.1 %) 

6       

(0.8 %) 

58     

(3.6 %) 

6.Figuei-

redo 

Vieira 

398    

(3.2 %) 

14      

(1.0 %) 

38      

(3.3 %) 

9       

(1.0 %) 

8       

(0.6 %) 

11      

(1.5 %) 

243     

(9.1%) 

18      

(2.5 %) 

3       

(0.3 %) 

2       

(0.3 %) 

52    

(3.2 %) 

7.Biblia 

Infancia 

392  

(3.2 %) 

0       

(0.0 %) 

116    

(10.0%) 

42     

 (4.7 %) 

0       

(0.0 %) 

52      

(7.3 %) 

161    

(6.1 %) 

21     

 (2.9 %) 

0      

 (0.0 %) 

0       

(0.0 %) 

0          

( 0.0 %) 

8.Cardo- 

so 

Logares 

Selectos  

327    

(2.7 %) 

11      

(0.8 %) 

75      

(6.5 %) 

14      

(1.6%) 

10     

 (0.7 %) 

8      

 (1.1 %) 

127     

(4.8 %) 

39     

 (5.4 %) 

2       

(0.2 %) 

10      

(1.3 %) 

31    

(1.9 %) 

9.Caldas  

Aulete 

304  

(2.4 %) 

46       

(3.4 %) 

0       

(0.0 %) 

3       

(0.3 %) 

8       

(0.6 %) 

5       

(0.7 %) 

202     

(7.6 %) 

27       

(3.7 %) 

1       

(0.1 %) 

4       

(0.5 %) 

8      

(0.5%) 

10.Histó 

ria 

Sagrada 

257 

(2.1%) 

7 

(0.5%) 

59 

(5.1%) 

47 

(5.3%) 

44 

(3.1%) 

19 

(2.7%) 

39 

(1.5%) 

9 

(1.2%) 

3 

(0.3%) 

0 

(0.0%) 

30 

(1.8%) 

11.Mido 

si 

198 

(1.6%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

19 

(2.7%) 

166 

(6.2%) 

12 

(1.6%) 

0 

(0.0%) 

1 

(0.1%) 

0 

(0.0%) 

12.Livro 

dos 

Meninos  

173  

(1.4 %) 

14      

(1.0 %) 

2       

(0.2 %) 

15      

(1.7 %) 

8      

 (0.6 %) 

0       

(0.0 %) 

110     

(4.1 %) 

2       

(0.3 %) 

7       

(0.7 %) 

9       

(1.1 %) 

6      

(0.4 %) 

13.Paleo 

grapho 

98  

(0.8 %) 

0       

(0.0 %) 

2   

(0.2 %) 

3   

(0.3 %) 

7   

(0.5 %) 

11    

(1.5 %) 

75   

(2.8 %) 

0    

(0.0 %) 

0       

(0.0 %) 

0       

(0.0 %) 

0      

(0.0 %) 

14.Ban- 

deira 

Abecedá 

rio 

76  

(0.6 %) 

7   

(0.5 %) 

69    

(5.9 %) 

0      

 (0.0 %) 

0       

(0.0 %) 

0       

(0.0%) 

 

0       

(0.0 %) 

0       

(0.0 %) 

0       

(0.0 %) 

0       

(0.0 %) 

0       

(0.0 %) 

15.Lusía-

das 

51  

 (0.4 %) 

3   

(0.2 %) 

5    

(0.4 %) 

0    

(0.0 %) 

0       

(0.0 %) 

8       

(1.1 %) 

20      

(0.9 %) 

7      

 (1.0 %) 

1       

(0.1 %) 

1       

(0.1 %) 

6       

(0.4 %) 

16.Escola 

Popular 

44  

(0.4 %) 

0    

(0.0 %) 

  35        

( 3.0 %) 

9       

(1.0 %) 

0       

(0.0 %) 

0      

 (0.0 %) 

0      

 (0.0 %) 

0       

(0.0 %) 

0       

(0.0 %) 

0       

 (0.0 %) 

0      

 (0.0 %) 

17.Tesour

o Meninos 

33  

(0.3 %) 

2   

 (0.1 %) 

0   

 (0.0 %) 

8       

(0.9 %) 

21      

(1.4 %) 

0      

 (0.0 %) 

2        

(0.1 %) 

0       

(0.0 %) 

0       

(0.0 %) 

0      

 (0.0 %) 

0     

 (0.0 %) 

18.Rama 

lhetinho 

Puerícia 

33 

(0.3%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

2 

(0.3%) 

31 

(1.2%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

19.Ban- 

deira 

Tabuada 

9 

(0.1%) 

6 

(0.4%) 

3 

(0.3%) 

0 

(0.0%) 

 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

Total  12309 

(100%) 

1353 

(100%) 

1161 

(100%) 

892 

(100%) 

1418 

(100%) 

712 

(100%) 

2658 

(100%) 

722 

(100%) 

1004 

(100%) 

787 

(100%) 

1602 

(100%) 
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Os livros indicados na tabela acima vêm ordenados de acordo com a frequência apresentada 

para o grupo total. Nesse quadro procuraremos relatar a mesma relação pela nomenclatura 

completa da obra: 

 

 

 

 Emílio Achilles MONTEVERDE, Methodo facillimo para aprender tanto a letra 

redonda como a manuscrita no mais curto espaço de tempo possível.  

António J. De Mesquita PIMENTEL ( ABBADE DE SALAMONDE ) Cartilha da 

doutrina christã. 

Emílio Achilles MONTEVERDE, Manual encyclopedico para uso das escolas 

d’instrucção primária 

CATECISMOS  da diocese de Montpellier impressos por ordem do bispo Carlos 

Joaquim Colbert, para por elles ensinar a Doutrina Cristã aos meninos nas escolas 

de Portugal e do Brasil .  
Duarte VENTURA, Arte de aprender a ler a letra manuscripta para uso das escholas em 

10 lições progressivas do mais facil ao mais difficil. 

Carlos Augusto de Figueiredo VIEIRA, Compendio elementar da Grammatica 

Portugueza. 

BIBLIA da infância. 

A. CARDOSO BORGES DE FIGUEIREDO,  Logares selectos dos classicos portuguezes 

nos principais generos de discurso em prosa para uso das escholas. 

Julio CALDAS AULETE e José Maria LATINO COELHO Encyclopedia das escolas 

d’instrucção primária. 

Emílio Achilles MONTEVERDE, Manual de História Sagrada: mimo á infância para 

uso das crianças da cathequese. 

Luiz Francisco MIDOSI, O expositor portuguez ou rudimentos de ensino da língua 

materna. 

LIVRO DOS MENINOS Chistãos ou instrucções religiosas de uma mãe. 
CARLOS SILVA, O paleographo em escola calligraphica para aprender a leitura 

manuscripta approvado pelo Conselho Superior d’ Instrucção Pública para uso das 

escolas. 

J. S. BANDEIRA, Abecedário. 

 Luís de CAMÕES, Os Lusíadas. 

Jerônimo Soares BARBOSA Eschola popular das primeiras letras divididas em quatro 

partes. 

Thesouro dos meninos. 

Luiz Filipe LEITE, Ramalhetinho da puerícia.   

J. S. BANDEIRA. Nova taboada exacta e curiosa com o novo systema metrico-decimal 

de pesos e medidas, tabelas de reducção e exercícios de problemas para intelligencia 

do mesmo systema. 
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Figura 29: Distribuição dos livros mais utilizados nas escolas por autor para o total da 

amostra. Portugal, 1867.   

 

 

O grande desafio relativo à interpretação da tabela acima consiste exatamente no 

equacionamento da seguinte dificuldade: ocorria, segundo a referida estatística, uma 

concentração dos compêndios utilizados com maior frequência, os quais, por sua vez, seriam 

seguidos por outras obras de utilização mais rarefeita. O impresso do Relatório, arrolando 

algumas das obras efetivamente mais usadas, abarcava, de fato, as pistas essenciais para a 

compreensão de como tais suportes textuais contribuíram para apreensão dos saberes 

elementares da escola primária. Algumas outras obras, porém, muito embora fossem 

clássicas, não constavam da relação prevista por aquele impresso, a despeito de muitas delas 

serem bastante usadas nas escolas. A esse respeito, os dados quantitativos demonstram o 

grande uso que se fazia ainda, na escola primária portuguesa, tanto da  Bíblia da Infância 

quanto da Cartilha de Midosi. Esses dois compêndios excediam numericamente o 

percentual de utilização do Livro dos Meninos e do Paleógrafo de Carlos Silva. Isso revela 

que, de alguma forma, aquela tácita previsão de uso majoritário posta nos dez compêndios já 

constantes do texto impresso no Relatório nem sempre se confirmava. 

A relevância das pistas fornecidas pela tabela acima no tocante à apreensão da 

atmosfera pedagógica e metodológica da escola primária nesse último quartel do século XIX 

português conduz-nos a desejar perscrutar o interior desses conteúdos escolares, palmilhando 

o que, através deles, se contava sobre o homem e sobre o mundo, sobre a justiça e sobre a 

Humanidade, sobre o ser criança e sobre o ser adulto...enfim, com que tom e por qual timbre 

se falava à infância. Procurar a dinâmica de cada obra em sua estrutura discursiva pareceu-

nos assim estratégia reveladora: ora se escolhia esta, ora se preferia aquela, ora se pretendia 

trabalhar com uma outra. Alguns dos textos escolares que sobreviviam com uma procura 

bastante intensa constituíam impressos que tiveram uma longa duração, como é o caso da 

Cartilha de Midosi, como é o caso do Cathecismo de Montpellier, que o próprio Pombal já 

teria indicado a seu tempo. Desse modo, posteriormente procuraremos nos debruçar sobre a 

estrutura discursiva de tais compêndios, tendo em vista reconstituir alguma coisa do 

substrato mental ali subjacente no que dizia respeito à formação de almas que, por meio da 

0

5

10

15

20

25

30

35

M
o

n
te

v
e
rd

e
, 

  

M
. 

F
a
c
ili

m
o

S
a

la
m

o
n
d

e

M
o

n
te

v
e
rd

e
, 

  

M
. 

e
n

c
y
c
lo

p
e
d

.

M
o

n
tp

e
lli

e
r

D
u

a
rt

e
 V

e
n
tu

ra

F
ig

u
e
ir
e

d
o

B
íb

lia
 I

n
fâ

n
c
ia

C
a

rd
o
s
o

C
a

ld
a

s
 A

u
le

te

H
is

tó
ri
a

 S
a

g
ra

d
a

M
id

o
s
i

O
 l
iv

ro
 d

o
s

M
e

n
in

o
s

P
a

le
o

g
ra

p
h

o

B
a

n
d
e

ir
a
,

A
b

e
c
e

d
á
ri
o

Livro

%



420 

 

escola, se pretendia efetivar. Faremos isso entretanto mediante o entrelaçar dos dados deste 

resultado específico de 1867 com as informações coletadas a propósito do mesmo tema por 

parte da análise das obras didáticas destacadas pelos Relatórios de inspeção às escolas 

datados de 1875. O cruzamento entre ambas as medições possibilitará uma maior 

aproximação dos costumes e dos usos dos impressos escolares: a dinâmica do processo 

mediante o qual o território do livro e a realidade da leitura eram dados a ver às crianças, 

nesse ato do aprendizado da escrita.  
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Figura 30: Distribuição das escolas segundo a utilização do livro Methodo Facillimo de 

Monteverde, por distrito. Portugal,  1867 

 

 

 
 

Figura 31: Distribuição das escolas segundo a utilização da Cartilha do Abbade de 

Salamonde, por distrito. Portugal,  1867 
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Figura 32: Distribuição das escolas segundo a utilização do Manual encyclopedico de 

Monteverde, por distrito. Portugal,  1867 

 

 

 
 

Figura 33: Distribuição das escolas segundo a utilização do Cathecismo de Montpellier, 

por distrito. Portugal,  1867 
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Figura 34: Distribuição das escolas segundo a utilização do Manuscripto de Duarte  

Ventura, por distrito. Portugal, 1867 

 

 
 

Figura 35: Distribuição das escolas segundo a utilização da Grammatica Portugueza de 

Figueiredo, por distrito. Portugal, 1867 

 

 

 

 
Figura 36: Distribuição das escolas segundo a utilização da Bíblia da Infância, por distrito. 

Portugal, 1867 

Aveiro  5.0%
Coimbra  1.3%
C.Branco  0.6%

Évora  30.0%

Lisboa  39.2%

Portalegre  5.2%
V. Real  4.6%

Vizeu  1.3%

V. do Castello   12.7%

Aveiro  3.5%

Coimbra  9.5%

C. Branco  2.3%
Guarda  2.0%

Évora  2.8%

Lisboa  61.0%

Vizeu  0.5%

Portalegre  4.5%
V. Real  0.8%

V. do Castello  13.1%

Coimbra

29.6%C. Branco

10.7%

Évora

13.3%

Lisboa

41.1%

Portalegre

5.4%



423 

 

 

 
Figura 37: Distribuição das escolas segundo a utilização do livro Logares Selectos de 

Cardoso, por distrito. Portugal, 1867 

 

 
 

Figura 38: Distribuição das escolas segundo a utilização da Grammatica de Caldas Aulete, 

por distrito. Portugal, 1867 
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Figura 39: Distribuição das escolas segundo a utilização do livro História Sagrada, por 

distrito. Portugal, 1867 

 

 

Tabela 50: Distribuição dos livros mais utilizados em 1867 segundo assunto por distrito e  

para o total da amostra. Portugal, 1867 

 
  DISTRITO 

 

Assunto Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Guarda Évora Lisboa Portale-

gre 

Villa 

Real 

Vizeu Vianna 

do 

Castello 

Abecedá-

rios 

13159 

(55.4%) 

1449 

(65.6%) 

1084  

(47.4%) 

1097  

(59.3%) 

1473    

(62.4%) 

703  

(47.0%) 

2443   

(44.3%)  

786   

(54.7%) 

1187 

(62.2%) 

820   

(50.3%) 

2117  

(67.1%) 

Civilida-

de 

3253 

(13.7%) 

272 

(12.3%) 

321 

(14.0%) 

270 

(14.6%) 

326 

(13.9%) 

237 

(16.1%) 

664 

(12.0%) 

211 

(14.7%) 

351 

(18.4%) 

289 

(17.7%) 

312 

(9.8%) 

Religião 2895   

(12.2%) 

 164   

 (7.4 %) 

408    

(17.9%) 

220    

(11.9%) 

247   

(10.5%) 

132   

(8.9%) 

902    

(16.4%) 

99  

  (6.9%) 

149   

(7.9 %) 

233   

(14.3%) 

341 

(10.8%) 

Textos 

Enciclopé

dicos 

2396   

(10.1%) 

257   

(11.6%) 

247    

(10.8%) 

204   

(11.0%) 

206    

(8.7 %) 

134  

(9.1 %) 

493   

(8.9 %) 

233    

(16.2%) 

178      

(9.3 %) 

265    

(16.3%) 

179    

(5.7 %) 

Gramáti-

ca 

    672    

(2.8 %) 

19   

(0.8 %) 

58   

 (2.5 %) 

9   

(0.5 %) 

19    

(0.8 %) 

30   

 (2.0 %) 

423    

 (7.7 %) 

27    

(1.9 %) 

15    

(0.8 %) 

4    

(0.2 %) 

68    

 (2.2 %) 

Sistema 

métrico 

501  

(2.1%) 

29  

(1.3 %) 

127    

(5.5 %) 

25    

(1.3 %) 

29    

(1.2 %) 

59   

 (4.0 %) 

190     

 (3.4 %) 

27    

(1.9 %) 

10    

(0.5 %) 

0     

(0.0 %) 

5    

 (0.2 %) 

História  74       

(0.3%) 

3   

(0.1 %) 

8    

(0.3 %) 

0    

(0.0 %) 

0     

(0.0 %) 

27    

(1.8 %) 

21     

(0.4 %) 

7   

(0.5 %) 

1    

(0.1 %) 

1     

(0.1 %) 

6    

(0.2 %) 

Outros 822 

(3.4%) 

17  

(0.8 %) 

38      

 (1.6 %) 

26     

 (1.4 %) 

60      

(2.5 %) 

153   

(10.4%) 

321    

(5.8 %) 

46    

(3.2 %) 

16      

(0.8 %) 

18     

(1.1 %) 

127   

(4.0 %) 

Total 23772 

(100%) 

2210  

(100 %) 

2291 

(100%) 

1851 

(100%) 

2360 

(100%) 

1475 

(100%) 

5512 

(100.) 

1436 

(100%) 

1907 

(100%) 

1630 

(100%) 

3155 

(100%) 

 

Observamos que, para toda a amostra, os livros mais utilizados foram Abecedários, cartilhas 

e manuscritos (55.4%), livros de religião (12.2%) e textos enciclopédicos (10.1%). 
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Figura 40: Distribuição dos livros mais utilizados nas escolas por assunto para o total da  

amostra. Portugal, 1867. 

 

 

 

Detecta-se, pelo registro acima, a primazia dos manuscritos - aqui 

compreendidos como “abecedários, silabários, etc.” A própria folha do impresso 

(anteriormente reproduzida) relativa aos “livros utilizados pelos alunos com a declaração do 

número de alunos que usam deles”, coloca já o destaque inicial para a pertença desse 

material variado pelos alunos. Daí se segue que, como registram os gráficos e tabelas acima, 

havia em média 62,5% de abecedários, 13,8% de textos classificados como religiosos, 9,8% 

de compêndios de cariz enciclopédico, 3,4% de obras de história, 2,7% de tratados de 

civilidade, 2,4% de sistema métrico e 1,5% de gramática. 

Ordenados pela frequência com que apareciam, depreende-se que, pela 

sequência, os livros mais utilizados e em maiores proporções na escola primária portuguesa 

eram os seguintes, pela ordem: 

 

 

 

Methodo facillimo para aprender a ler tanto a letra redonda como a 

manuscripta no mais curto espaço de tempo possivel, por Emílio Achilles 

Monteverde. Essa obra, que deverá ser analisada com mais atenção no 

capítulo específico sobre os compêndios, abarcava 31,9% da frequência total, 

aparecendo em Aveiro, na Guarda e em Portalegre com aproximadamente 

50% dentre o total de compêndios naqueles distritos utilizados. 
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Cartilha da Doutrina Christã composta por António J. De Mesquita Pimentel, 

era mais conhecida como a Cartilha do Abbade de Salamonde. Esse 

pequenino livro de orações e textos catequéticos era o que aparecia logo a 

seguir à Cartilha de Monteverde, abarcando para o conjunto do território, um 

total de 18,5% de utilização nas escolas primárias, sendo que em alguns 

distritos do Norte do país , como Vianna do Castello e Villa Real, era utilizado 

de maneira maçiça e concentrada, abarcando respectivamente 52% e 38,3%. 

Por outro lado, mais ao sul, era pouco adotado pelos alunos de Lisboa (1,3%), 

Évora (3,4%) e Portalegre (1,2%). 

 

Manual encyclopedico para uzo das escolas d’instrução primaria, por Emilio 

Achilles Monteverde. Era, como se percebe, uma obra do mesmo autor 

daquela primeira cartilha já anunciada, e contava com 15,6% dentre os livros 

utilizados para instrução primária, proporção essa que, neste caso, vinha a ser 

distribuída por praticamente todos os distritos consultados.  

 

Catecismos da Diocese de Montpellier, impressos por ordem do bispo Carlos 

Joaquim Colbert e traduzidos na lingua portugueza, para por eles se 

ensinar a doutrina Christã aos meninos nas escolas de Portugal e do 

Brazil. Embora tendo um percentual de 25,6% em Viseu, contrastante com os 

0,6% de Portalegre, na proporção para o total da amostra a utilização dessa 

tradução correspondia a 10,8% dos compêndios trabalhados pelas escolas.
208

 

 

Arte de aprender a ler a letra manuscripta para uso das escholas em 10 

lições progressivas do mais fácil ao mais difícil, por Duarte Ventura. Esse 

manuscrito em letra cursiva, ainda muito utilizado em Évora (19,2%), 

representava para todo o país uma média de 3,7%. Consistia em um conjunto 

de textos, basicamente extraídos dos Lusíadas e de obras biográficas sobre a 

vida de reis ilustres de Portugal. 

 

 

 

A orientação do Relatório concernente às obras didáticas utilizadas em 1867 

abarca certa imprecisão, posto que, sendo o primeiro item caracterizado como “abecedários, 

silabários, etc.”, podem ter sido incluídas aí algumas obras bastante utilizadas e que eram 

impressas como litografia, expressando-se em termos de conteúdo e de texto através do 

recurso à letra cursiva. Observam-se por exemplo pistas reveladoras de tal possibilidade. O 

concelho de Montemor-o Novo, situado no distrito de Évora, conta com 103 manuscritos de 

Duarte Ventura, bem distribuídos por todas as escolas, dentre um conjunto de 393 obras. Por 

outro lado, nota-se que alguns professores proporcionavam a seus alunos o trabalho com 

diferentes suportes textuais, como é o caso de José António Duarte, responsável pela escola 

da aldeia de Santa Eulália no concelho de Elvas, distrito de Portalegre. Seus alunos eram, no 

caso, os únicos daquele concelho que, de acordo com os termos do próprio Relatório de 

Inspeção, possuíam exemplares dos Lusíadas, do Expositor Português de Midosi, do 

Compêndio de doutrina cristã e da Gramática nacional de Caldas Aulete. Por seu turno, 

no mesmo concelho de Elvas, na escola feminina da freguesia da Sé, sob os cuidados da 

Professora Maria do Carmo, encontraram-se todos os compêndios daquele concelho sob o 

                                                 
208

 Recorde-se que - como já dissemos - para se contrapor às práticas jesuíticas então predominantes, o Marquês 

de Pombal proporia a seu tempo a substituição das cartilhas a que a Companhia de Jesus recorria pela tradução 

do Catecismo de Montpellier de autoria de Colbert. Percebe-se, por aí, a resistência ao tempo por parte das 

práticas escolares. Sugerida em alvará régio cem anos antes, a Cartilha se mantinha entre as mais procuradas 

das obras escolares. 
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título Cathecismo de doutrina para meninas. Geralmente, naqueles concelhos onde havia 

escassez de obras didáticas nas escolas, o percentual de abecedários e do Methodo facillimo  

de Monteverde era maior, sendo que, por vezes, também nessa mesma situação, encontrava-

se um número mais significativo de exemplares do Manual enciclopédico. No concelho de 

Alandroal, em Évora, temos a exacerbação disso. Para as quatro escolas existentes, foram 

encontrados apenas seis títulos diferenciados (todos pertencentes ao formulário inicial), 

divididos quantitativamente na seguinte proporção: 95 abecedários e silabários, 48 Methodo 

facillimo, 11 Manual encyclopedico, 3 Manuscripto de Duarte Ventura, 1 Paleógrafo de 

Carlos Silva e 1 Enciclopédia de Latino Coelho. O concelho de Arganil em Coimbra revela 

situação similar: havia lá 8 escolas, nas quais foram registrados nove títulos diferenciados: 

97 Methodo facillimo, 91 abecedários e silabários, 87 Manual encyclopedico, 28 Cartilhas 

da doutrina cristã do Abbade de Salamonde, 25 caracterizados como “diversos”, 42 

Cathecismo popular, 2 Livro dos meninos, 2 Cathecismo de Montpellier, 2 Logares 

selectos de Cardoso.  

Também em concelhos onde a proporção de livros pertencentes aos alunos 

aumentava consideravelmente era comum haver a primazia de abecedários, das duas obras de 

Monteverde e por vezes da Cartilha do Abade de Salamonde, confirmando, desse modo 

particular, a tendência geral expressa pelo conjunto da amostra. Como exemplo típico, 

tomaríamos, nesse caso específico, o concelho de Águeda, no distrito de Aveiro; a divisão 

ali, para um conjunto de oito escolas, era primordialmente a seguinte: 140 abecedários, 114 

Cartilhas da doutrina cristã  do Abade de Salamonde, 107 Methodo facillimo, 52 Manual 

encyclopedico, 39 Cathecismo de Montpellier, ao que se seguiam, com pequena 

representatividade, outros nove títulos. Acerca dessa última obra, os dados revelam que sua 

utilização crescia de Lisboa para o Norte, tendo expressão bem menor nos distritos ao sul do 

Tejo. A Cartilha da doutrina cristã do Abade de Salamonde, que praticamente não era 

utilizada em Évora, Portalegre e Lisboa, chegava a ter por sua vez - como vimos - 52% de 

adoção em escolas de Vianna do Castello. Melhor distribuídos, sem dúvida alguma, eram - 

naquilo que diz respeito ao conjunto do país - os dois compêndios básicos de Monteverde: 

tanto o Methodo facillimo quanto o Manual encyclopedico; embora, no primeiro caso, 

houvesse distritos em que a sua proporção ultrapassasse em muito a média geral, chegando a 

superar, em Portalegre, a casa dos 50%. 

 

 

 
 

 

 

OS MANUSCRITOS DOS ALUNOS CONTANDO DA ESCOLA QUE OS GUARDOU 

 

 

 

 

Anexos a alguns Relatórios de inspeção procedentes de Lisboa, pudemos 

encontrar manuscritos de alunos.
209

 Tratava-se na verdade de exercícios de crianças, 

provavelmente efetuados pelo professor ou mesmo pelo inspetor no decorrer de sua visita e 

que haviam sido anexados ao conjunto das informações contidas no texto impresso, 

supondo-se que o inspetor em questão houvesse julgado significativos aqueles resultados que 

então encontrara. Aliás, talvez o próprio inspetor  houvesse se dado conta de que o fato de 

somar à apreciação feita sobre as escolas o material das próprias crianças pudesse 

efetivamente contribuir para elucidar o parecer sobre o temário do ensino tal como esse 

vinha se desenrolando. Indubitavelmente, essas peças, compostas por lições das próprias 

                                                 
209

 MR 1055. Distrito: Lisboa; Concelho: Bairro d’Alcântara. 
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crianças, contribuíram muito para que pudéssemos apreender os ecos da atmosfera da sala de 

aula na escola primária daqueles tempos em Portugal. Eram, de maneira geral, exercícios de 

cópia ou ditado, provavelmente integrantes da avaliação do inspetor. Havia, ainda, alguns 

problemas de aritmética e algumas operações com números inteiros e com frações. Os textos 

escolhidos eram compostos mediante excertos extraídos de várias obras, abarcando um 

conjunto temático que envolvia uma série de aspectos bastante caros à vida escolar. Assim, 

temos inúmeras lições sobre matéria moral, espiritual ou relativas mesmo à rememoração do 

passado glorioso de Portugal, na delimitação e expansão das fronteiras. Nisso tudo, havia um 

sentimento forte desse desejo de ser português, que cabia à escola incutir naquelas gerações 

ultra-jovens. De algum modo, podemos constatar a lógica do funcionamento escolar quando 

chegamos ao texto pertencente à criança - ao menos transcrito por ela, já que a escrita, 

enquanto ato de expressão do pensamento e manifestação da linguagem, era evidentemente 

algo que a escola ainda não lhe facultava. A escola era, pois, como fica nítido aqui, alguma 

coisa bastante alheia ao cotidiano, parecendo mesmo desejar, pelo afastamento, a construção 

de uma nova linguagem, de novos códigos, enfim, de elos diferenciados para pautar a vida 

social. A escola era, pelo conteúdo e pelo formato dos textos, a instituição de uma 

modalidade alternativa ao espaço até então rotineiro, aquilo que por fim separa e fratura a 

vida de todos os dias. 

Na maior parte das vezes, os trechos representavam situações de cariz religioso 

ou moral, havendo, ainda, recomendações quanto ao estudo e à persistência necessária para o 

trabalho intelectual, sendo ainda algumas vezes retratadas batalhas ou descrições de grandes 

e notáveis heróis da história portuguesa. Os erros eram marcados acima da palavra com uma 

sinalização numérica, de maneira que, a começar no erro 1, o examinador com facilidade 

avaliava o aluno pela quantidade de palavras grafadas erroneamente. Não aparecia nenhum 

outro tipo de anotação do educador na folha, exceto algumas vezes a idade do aluno, de 

modo a confirmar, na maioria das vezes, um bom desempenho para uma pequena trajetória 

de vida.  

O que nos parece importante nesses trechos seletos para a avaliação do aluno é 

fundamentalmente a disposição da escrita, o traçado do lápis, o capricho da letra, os erros 

mais frequentes como elementos indicadores das crianças e da vida escolar propriamente 

dita. O conteúdo do excerto, porém, ainda que fosse na maioria das vezes retirado de algum 

compêndio daqueles mais utilizados, revela o tom pedagógico da escola; aquilo que inspetor 

e/ou professor privilegiavam quer como valores, quer como matéria.  

A preocupação com os aspectos moralizantes fica nítida logo à partida. A grande 

âncora da moral situa-se na consciência, mais do que na religião, embora esta também 

apareça com bastante frequência. A consciência coincide com um sentimento da alma, a 

partir do qual haverá condenação ou aprovação das ações humanas. Tratando-se de um 

sentimento involuntário, a consciência coincidiria com o reconhecimento do bem, aquilo que 

evidentemente nos convidaria a praticá-lo. O desrespeito à consciência produziria como 

contrapartida o remorso, que por si ocasiona a infelicidade. A lei divina, por sua vez, é 

apresentada como o “farol” que assinala a possibilidade da salvação. Se o nascimento é igual 

para todo o gênero humano, as obras singularizam, pela diferença, cada um dos homens entre 

si.  

A docilidade é apresentada como a disposição para acatar os conselhos das 

pessoas esclarecidas, supostamente mais vividas ou experientes que a infância. É necessária 

e deverá ser temperada com a severidade e com a prudência - seria, por definição, a 

aplicação da experiência e do bom juízo à vida cotidiana. As virtudes humanas, recebidas das 

mãos da natureza, deveriam ser, no entanto, desenvolvidas e equilibradas pela força do 

raciocínio. A ociosidade é posta como a mãe de todos os demais vícios, dado que seria o 

tempo livre em demasia quem afastava o homem de seus deveres, chamando-o à corrupção 

dos costumes. A ociosidade é aqui identificada como a prática decorrente da ausência de 

hábito em um trabalho qualquer. Não acostumar-se portanto a ofício algum acarretaria a 
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sensação da miséria; e o homem que se toma por miserável tende a cometer delitos que 

apenas confirmam o parecer que já tinha sobre si próprio. Virtude seria, então, a prática do 

bem comum e a disposição de fazer tudo quanto pudesse ser útil aos outros e a si próprio. 

Assim, se o amor de Deus aparece como a virtude cristã por excelência, o amor dos homens 

e da humanidade é posto como a primeira dentre as virtudes morais. 

O estudo é apresentado como um bem individual de inestimável valor porque 

instrui a mocidade, embelezando-lhe a razão, de modo a proporcionar ainda a beleza da 

velhice. Método de salvação da ignorância e, como decorrência dela, do jugo alheio, a 

instrução possibilitaria ao homem o falar e o escrever sobre qualquer assunto, tornando-se, a 

partir disso, um instrumento de domínio e de poder, libertando por sua vez o indivíduo da 

sujeição ao erro. Ainda que o conhecimento se aproximasse da ética, em uma certa 

propensão natural para conduzir o homem para o campo do julgamento justo, libertando-o 

com isso da ignorância e das crendices, paira uma certa dúvida sobre essa rota 

exclusivamente benéfica do estudo: a soberba - dizia um outro trecho - agia exatamente no 

sentido de esconder do homem suas imperfeições. Havia, portanto, de se recorrer ao silêncio 

como método. Ainda sobre o tema do estudo, há trechos (extremamente difíceis e complexos 

para a compreensão do aluno da escola primária, diga-se de passagem) a propósito do 

embaraço que o excessivo uso da memória poderia acarretar para o raciocínio. Oprimida com 

um peso excessivo de aprendizado inútil, a memória teria por técnica automática libertação 

desse excesso. Reconhece-se pois que o aprendizado escolar era fugaz e incentivava-se o 

aluno, não apenas a aprender, mas a tratar de não esquecer o que aprendeu. O que se 

desejava , porém, que se retivesse com tanto estudo? Diz um trecho que a pretensão efetiva 

da educação portuguesa resumia-se a um bem ouvir e bem responder. 

Procura-se incutir, subrepticiamente, a virtude da resignação de classe, 

aproximando a idéia da fortuna da acepção de saúde corporal que, entre os homens, 

apresentaria profundas diferenças. Há que se aceitar, por tal razão, a fortuna com que a nossa 

natureza nos dotou, gerindo-a do melhor modo possível: “gozar dela quando é boa, ter 

paciência quando não é, não usar de remédio senão na extrema necessidade.”
210

 Para viver 

bem, então, o que era preciso? Apenas moderar os desejos. Desse modo, recomendava-se 

que os meninos aprendessem o que a sociedade deles esperava, de modo muito particular. 

Para isso, recordava o próprio exercício do aluno aquilo que seria caracterizado como leis: “o 

homem de juízo pensa sempre o que diz; mas nem sempre diz o que pensa.”
211

 Havia que, 

em silêncio, aprender como se nada já se soubesse para, na sequência, cuidar de não esquecer 

o que foi aprendido. Mais do que isso, aconselha-se o menino que quer caminhar pela trilha 

da prudência: 

 

 

 
“A virtude consiste em preencher exatamente os próprios deveres, e em sofrer com resignação 

qualquer adversidade que nos aconteça. Por pequeno que seja um menino, tem deveres e 

obrigações que cumprir. Deve pois dar mostras de docilidade; ter o maior respeito a seus pais; 

numa palavra, é necessário que saiba reconhecer as diligências e cuidados dos mestres que lhe 

formam o coração e lhe cultivam o espírito.”
212

 

 

 

 

A formação do patriota era prioridade desse pequeno mosaico de saberes 

escolares e derivava basicamente da integração dos demais aspectos acima trabalhados. A 

tríade da formação civil/moral/religiosa persistia sendo o eixo norteador da conduta pública 

                                                 
210

 MR 1054. 
211

 MR 1055. Distrito: Lisboa. Concelho: Bairro d’ Alcântara. 
212

 MR 1054. 
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preconizada, conduta esta, aliás, que teria representado a norma e a vida de todos os 

portugueses ilustres. Portugal significa, portanto, vocação, e a virtude é coroada como 

integrante dessa alma construída pelos passos e caminhos da história. A ação exemplar e o 

feitio da coragem, do despreendimento e da lealdade eram marcas acentuadas na construção 

de um dado imaginário sobre a nacionalidade portuguesa: 

 

 
 

 

“Que é isto Portugueses? Desamparais o vosso Rei? Entregais a vossa Pátria? E antes de morrer 

cedeis a vitória. Onde estão os vossos brios? Com tamanha baixeza, quereis infamar uma nação 

tão valorosa que Marte se prezara de ser seu soldado? Estas palavras que com o exemplo 

acompanhava fizeram tal impressão nos portugueses que, dando sobre os castelhanos, 

desbarataram completamente, alcançando a famosa vitória que decidiu de uma vez a nossa 

liberdade e independência.”
213

 

 

 

 

Não era só para o civismo que, entretanto, se pretendia dirigir a formação 

daquela juventude escolar. Talvez a forma de a escola educar se voltasse essencialmente para 

a composição dos hábitos da conduta social. Assim, regras de comportamento vinham 

prescritas por uma pedagogia onde instrução era nitidamente combinada à ordenação de uma 

aparência pública, capaz de regrar, até onde isso é possível, o tumultuado convívio dos 

homens em sociedade.  

 

 

 
“Que se deve observar quando o dono da casa estiver ocupado a falar com alguém, ou a fazer 

alguma coisa? - Em lugar de o interromper, pede a civilidade que se espere de parte até que haja 

concluído aquilo que o ocupar.”
214

 

 

 

 

Os deveres em relação aos pais eram postos como o primeiro exemplo das 

relações hierárquicas do convívio humano. Obedecer aos pais era mandamento imperioso, ou 

dever intransitivo da criança, posto que seria a ordem natural das coisas quem determinava a 

necessidade extrema dessa gratidão pela vida. Por outro lado, na subordinação perante os 

pais estaria, ainda, contido o hábito e o exercício de obediência e de disciplina, de resignação 

e de submissão. Aceitar-se-ia desde cedo a idéia de que há desigualdades no próprio gênero 

humano, desigualdades quanto ao poder, quanto à fortuna e quanto às aptidões, 

desigualdades estas que a instrução diminui mas não corrige; a instrução, antes, nos induz a 

acatá-las. 

 

 

 
“Não te esqueças jamais do amor dos trabalhos e dos cuidados que deves a teus pais; porque nada 

há mais detestável a Deus e aos homens que o filho ingrato, para quem estão reservados os mais 

horríveis castigos.”
215

 

 

                                                 
213

 MR 1055. 
214

 MR 1055. Este exercício teria sido composto por José Joaquim Pereira da Costa, aluno do Concelho de S. 

Thiago de Cacém, no distrito de Lisboa, sendo seu professor António Machado, da escola 1 do mapa da 

inspeção.  
215

 MR 1055. 
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As relações com Deus pautariam a dinâmica da convivência entre os homens. Os 

sentimentos revelados pela fé seriam, pois, primordiais para a consolidação de outras formas 

de sentir e, nessa medida, a fé adquiriria caráter instrumental para o aprendizado das virtudes 

escolarizadas. O elenco de tais virtudes abarcaria, portanto, o consolo da relação íntima 

perante um Ente Supremo, a quem são dirigidas todas as ações humanas e que, por sua 

onipotência, controla e detém consigo os critérios de justiça e de retribuição que, por vezes, 

não compete ao homem apreender. Para com a justiça divina, caberia à humanidade acatar, 

homenagear, amar, venerar, reconhecer, submeter-se e resignar-se. A disposição da vida 

coletiva e dos poderes distribuídos e organizados configurava um conjunto harmonioso, 

mesmo que a lógica de tal harmonia parecesse incognoscível a cada um individualmente. 

Amar a Deus, em suma, ajudaria a aceitar o existente como natural; ajudaria a perceber no 

humano a revelação do desejo do sagrado. Isso facilitaria a vida em sua acepção coletiva. Por 

essa rota, a escola portuguesa fazia-se - naquele último quartel do XIX - catequética e 

profundamente conservadora. Por outro lado, entretanto, havia algo de desordem, 

desorganização, carência de métodos e de técnicas, que dificultava, para a ação pedagógica, a 

obtenção da uniformidade e da normatização necessárias à eficiência. Por essa razão, a 

cultura que essa escola vinha produzindo era, acima de tudo, consolidada mediante conflitos, 

tensões, resistências e lutas de representações. Haveria, nessa medida, algo para além do 

exercício manifesto da sala de aula. O que fazia e o que dizia essa escola sobre o 

comportamento cotidiano de seus atores principais? Como interagiam no espaço escolar 

professores e alunos, nas relações de educação e de poder que entre eles necessariamente se 

estabeleciam? Para reconstituir esse traçado, procuramos remeter a indagação para o outro 

Relatório, o de 1875. Passemos a ele. 
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6 
O ritual escolar: entre vozes e versões  
(inspeção às escolas em 1875) 

 
 

"Existe ou não uma excepcional e efêmera 

coincidência entre todos os diversos tempos da vida dos 

homens? Questão imensa que nos pertence. Toda a 

progressão lenta termina um dia; o tempo das verdadeiras 

revoluções é também o tempo em que as rosas florescem."  

 

(Fernand BRAUDEL, História e Ciências Sociais, p. 63) 

 

 

LIVROS MAIS UTILIZADOS NAS ESCOLAS DE PORTUGAL EM 1875  

 

 

 

Havia em Portugal do XIX intensa preocupação quanto ao estabelecimento de 

critérios passíveis de se constituir como referências teóricas para a análise das práticas da 

escola portuguesa. Foi, entretanto, a partir dos anos 70 que a preocupação com matrizes de 

pensamento entendidas como científicas, predomina o cenário educativo. Acreditava-se que 

o exercício teórico caminharia em direção ao devendamento dos enigmas da sala de aula. O 

estudo conduziria ao método. O método, por sua vez, elucidaria os educadores para a 

compreensão e maior aprofundamento das formas corriqueiras da aula; formas essas tantas 

vezes fugidias, talvez mesmo escondidas... Era preciso identificar os segredos da didática. 

Para tanto havia de se remeter a indagação para o coração da vida escolar: como o professor 

caminhava pela sala de aula, que atenção dava a este ou àquele aluno; de quais 

procedimentos se valia para ditar o dever escolar, dever que, por seu turno, compreendia 

inevitavelmente um dever ser, um dever fazer, um saber fazer... 

A inspeção pretendia abarcar os rastros da totalidade. Pretensiosa, ela desejava 

capturar por inteiro o pensamento e as práticas. Os inspetores desejavam as respostas e por 

vezes variavam o estilo das perguntas. Era preciso, de alguma maneira, aproximar-se daquilo 

que poderia parecer, aos olhos do próprio professor, trivial, insignificante, mas que poderia 

configurar, ao fim e ao cabo, dado extremamente precioso para o reconhecimento das táticas 

e estratégias desenvolvidas em classe. Inequivocamente, os inspetores cuidavam de indagar o 

que havia de diferente nesta ou naquela aula, particularmente quando elas obtinham bom 

resultado pedagógico. De qualquer maneira, cada relatório é composto por suas próprias 

representações, que geram muitas vezes intrigas diferenciadas, como num caleidoscópio, 

onde as distintas cores só poderão ser observadas em movimento... Cada relatório tem, 

portanto, a marca de sua singularidade, de sua distinção, de sua perticularidade. Impressos 

todos iguais, ao serem preenchidos, tornam-se, todos e cada um, únicos, trazendo pois a 

marca de sua produção, de seu tempo, de seu produtor, de seus aplicadores, de seu 

destinatário. Há que se estudar portanto a forma de compor o relato. A partir dos dados 

obtidos pela análise da amostragem do Relatório de inspeção de 1875 por quase todos os 

distritos portugueses, pudemos classificar os livros mais utilizados pelas escolas portuguesas, 

chegando ao seguinte quadro: 
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Tabela 51: Distribuição dos livros mais utilizados nas escolas de Portugal em 1875,  

segundo autores por distritos e para o total da amostra 

 

 

 
Livro Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Évora Lisboa V.Real Porto Portale-

gre 

Braga Bragança Beja Santarém Ponta 

Delgada 

1. Método 

facillimo 

143 

(23.9%) 

10 

(35.7%) 

8  

(20.5%) 

9  

(25.7%) 

28 

(19.5%) 

16 

(24.7%) 

10 

(38.5%) 

19 

(23.0%) 

10 

(22.7%) 

3 

(10.7%) 

10 

(50.0%) 

8 

(29.7%) 

10 

(28.5%) 

2 

(7.7%) 

2. Manual 

encyclopedico 

114 

(19.0%) 

8  

(28.6%) 

6  

(15.4%) 

9  

(25.7%) 

25 

(17.5%) 

6 

(9.2%) 

6 

(23.1%) 

15 

(18.2%) 

10 

(22.7%) 

3 

(10.7%) 

10 

(50.0%) 

6 

(22.2%) 

10 

(28.5%) 

0 

(0.0%) 

3.Paleographo 48  

(8.1 %) 

3 

(10.7%) 

1  

(2.6%) 

0  

(0.0%) 

13 

(9.1%) 

4   

(6.1%) 

0  

(0.0%) 

7  

(8.4%) 

1 

(2.3%) 

2 

(7.1%) 

0 

(0.0%) 

4 

(14.8%) 

7 

(20.0%) 

6 

(23.1%) 

4.Logares 

Selectos 

42 

(7.0%) 

1 

(3.6%) 

4 

(10.2%) 

1 

(2.9%) 

7 

(4.9%) 

1 

(1.5%) 

4 

(15.4%) 

10 

(12%) 

8 

(18.3%) 

1 

(3.6%) 

0 

(0.0%) 

1 

(3.7%) 

2 

(5.7%) 

2 

(7.7%) 

5.Midosi  36 

(6.0%) 

0 

 (0.0%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

8  

(5.6%) 

12 

(18.6%) 

0  

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

1  

(2.3%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

1 

(3.7%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

6.Biblia Infancia 35  

(5.8 %) 

0  

(0.0%) 

11 

(28.2%) 

3 

(8.6%) 

9  

(6.3%) 

8 

(12.3%) 

0  

(0.0%) 

1 

(1.2%) 

2 

(4.5%) 

0 

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

7. Montpellier 33 

(5.5%) 

2 

(7.1%) 

0  

(0.0%) 

3 

(8.6%) 

17 

(11.9%) 

1 

(1.5%) 

0  

(0.0%) 

8  

(9.6%) 

2 

(4.5%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

8.Ventura 26  

(4.3%) 

2  

(7.1%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

5  

(3.5%) 

1 

(1.5%) 

0  

(0.0%) 

9  

(10.8%) 

0  

(0.0%) 

9  

(32.1%) 

0  

(0.0%) 

1 

(3.7%) 

1 

(2.9%) 

13 

(50.0%) 

9. Fradesso 20 

(3.3%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

2 

(5.6%) 

9  

(6.3%) 

1 

(1.5%) 

0  

(0.0%) 

1  

(1.2%) 

2 

(4.5%) 

0  

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

4 

(14.8%) 

1 

(2.9%) 

0 

(0.0%) 

10. Salamonde 18  

(3.0%) 

0  

(0.0%) 

2  

(5.1%) 

6 

(17.1%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

3 

(11.5%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

6 

(21.4%) 

0  

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

1 

(2.9%) 

0 

(0.0%) 

11. Monteiro 17  

(2.8%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

6  

(4.2%) 

11 

(17.0%) 

0  

(0.0%) 

0   

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

12. Motta 15 

(2.5%) 

0  

(0.0%) 

2  

(5.1%) 

0  

(0.0%) 

1   

(0.7%) 

2 

(3.1%) 

3 

(11.5%) 

7  

(8.4%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

13.Simão de 

Nantua 

13 

(2.2%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

5 

(3.5%) 

0  

(0.0%) 

0   

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

4 

(9.1%) 

0  

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

2 

(5.7%) 

2 

(7.7%) 

14.Enciclopédia 

das escolas 

7 

(1.2%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

1 

(2.9%) 

2  

(1.4%) 

0  

(0.0%) 

0   

(0.0%) 

0   

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

2 

(7.2%) 

0 

(0.0%) 

1 

(3.7%) 

0 

(0.0%) 

1 

(3.8%) 
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Tabela 51: continuação 

 
 

 

 

 

 
Livro Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Évora Lisboa V.Real Porto Portale-

gre 

Braga Bragança Beja Santarém Ponta 

Delgada 

15. Gramática de 

Figueiredo 

7 

(1.2%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

1  

(0.7%) 

0 

(0.0%) 

0  

 (0.0%) 

3  

(3.6%) 

2 

(4.5%) 

1 

(3.6%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

16. Lusíadas 6  

(1.0%) 

1  

(3.6%) 

0 

 (0.0%) 

0  

(0.0%) 

4  

 (2.8%) 

0 

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

1 

(2.9%) 

0 

(0.0%) 

17.Escola Popular  5  

(0.8%) 

0  

(0.0%) 

5 

 (12.9%) 

0  

(0.0%) 

0    

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0   

(0.0%) 

0   

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

18.Livro Meninos  4 

 (0.7%) 

1 

(3.6%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0   

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0   

(0.0%) 

2  

(2.4%) 

0  

(0.0%) 

1 

(3.6%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

19. Cartilha 

Nacional 

4 

(0.7%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

2  

(1.4%) 

1 

(1.5%) 

0   

(0.0%) 

0   

(0.0%) 

1 

(2.3%) 

0  

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

20. Mimo à 

infância 

3 

(0.5%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

1 

(2.9%) 

0    

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0   

(0.0%) 

0   

(0.0%) 

1 

(2.3%) 

0  

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

1 

(3.7%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

21.Ramalhetinho 

da puerícia 

2 

(0.3%) 

0  

(0.0%) 

0 

 (0.0%) 

0  

(0.0%) 

1  

(0.7%) 

1 

(1.5%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

22. Thesouro 

Meninos 

1  

(0.2%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0 

 (0.0%) 

0  

(0.0%) 

0   

(0.0%) 

1 

(1.2%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

Total  599 

(100%) 

28 

(100%) 

39 

(100%) 

35 

(100%) 

143 

(100%) 

65 

(100%) 

26 

(100%) 

83 

(100%) 

44 

(100%) 

28 

(100%) 

20 

(100%) 

27 

(100%) 

35 

(100%) 

26 

(100%) 
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Os títulos completos dessas 22 obras escolares - tal como elas aparecem no cômputo total da 

amostragem que compreende os distritos de Aveiro, Coimbra, Castello Branco, Évora, Lisboa, 

Villa Real, Porto, Portalegre, Braga, Bragança, Beja, Santarém e Ponta Delgada - é o que nesta 

tabela relacionamos: 

 

 

1. Emílio Achilles MONTEVERDE, Methodo facillimo para aprender a ler tanto a letra 

redonda como a manuscrita. 

2. Emílio Achilles MONTEVERDE, Manual encyclopedico para uso das escolas 

d’instrucção primária. 

3. Carlos SILVA, O paleographo em escla calligraphica para aprender a leitura 

manuscripta. 

4. A. CARDOSO BORGES DE FIGUEIREDO, Logares selectos dos classicos portuguezes 

nos principais generos de discurso em prosa para uso das escolas. 

5. Luís Francisco MIDOSI, O expositor portuguez ou rudimentos do ensino da língua 

materna. 

6. Bìblia da infancia. 

7. CATECISMOS da diocese DE MONTPELLIER impressos por ordem do Bispo Carlos 

Joaquim Colbert e traduzidos na língua portuguesa para por eles ensinar a Doutrina 

Christã aos meninos nas escolas de Portugal e do Brasil. 

8. Duarte VENTURA, Arte de aprender a ler a letra manuscripta para uso das escholas 

em 10 lições progressivas do mais fácil ao mais difficil. 

9. Fradesso. 

10. António J. De Mesquita PIMENTEL ( Abbade de Salamonde ), Cartilha da doutrina 

christã. 
11. A. A. M.MONTEIRO DE CAMPOS, Compêndio de sistema métrico-decimal em forma 

de diálogo para uso das escolas de instrucção primária. 

12. MOTTA E VEIGA, História. 

13. Simão de Nântua 
14. Júlio CALDAS AULETE, Grammatica nacional 

15. Carlos Augusto FIGUEIREDO VIEIRA, Compendio elementar de Grammatica 

Portugueza. 

16. Luís de CAMÕES, Os Lusíadas. 

17. Eschola popular das primeiras letras divididas em quatro partes. 

18. Livro dos meninos christãos ou instrucções religiosas de uma mãe a seus filhos, 

traduzido do francês. 

19. Júlio CALDAS AULETE, Cartilha nacional ou methodo legographico para aprender 

simultaneamente a ler, escrever, ortographar e desenhar. 

20. Emílio Achilles MONTEVERDE, Mimo á infancia ou manual de história sagrada para 

uso das crianças que frequentam as aulas tanto em Portugal como no Brasil. 

21. Luíz Felipe LEITE, Ramalhetinho da puerícia. 

22. Tesouro dos meninos 
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Figura 41 : Distribuição dos livros mais utilizados nas escolas por autor para o total da 

amostra. Portugal, 1875. 

 

 

 

Verifica-se, portanto, que, dentre as obras escolares mais utilizadas em Portugal 

nesse período, destacam-se o Methodo Facillimo (23,9%) e o Manual Encyclopédico (19%), 

de Emílio Achiles Monteverde, bem distribuídos por todos os distritos consultados. Além 

dessas, observa-se O Paleographo em escala calligraphica para aprender a leitura 

manuscripta de Carlos Silva, com uma proporção equivalente a 8,1% para o total da amostra - 

tendo portanto revelado crescimento perante os 0,8% de utilização que registrara pela inspeção 

de 1867. A seguir vinham os Logares Selectos de Cardoso (7%), a Cartilha de Midosi - 

intitulada O expositor portuguez - com um total de 6% de utilização. Vinham ainda na 

sequência, como podemos observar pela tabela acima, a Bíblia da infância  (5,8%), o 

Cathecismo de Montpellier ( 5,5%), o texto de Ventura, intitulado Arte de aprender a ler a 

letra manuscripta para uso das escholas em 10 lições progressivas do mais fácil ao mais 

difícil ( 4,3%), o Compêndio do sistema métrico de Fradesso da Silveira (3,3%) e a Cartilha 

da doutrina christã por António J. de Mesquita Pimentel, mais conhecida como a Cartilha do 

Abade de Salamonde (3%). Os compêndios destacados nem sempre coincidem com aqueles que 

foram escolhidos pelo levantamento da inspeção de 1867. Diferenças quanto ao procedimento e 

quanto aos próprios critérios analíticos possibilitam, como margem de erro, essa variação. Além 

disso, bem ou mal, eram já passados oito anos. Note-se, porém, a persistência de inúmeros dos 

compêndios arrolados, em ambas as inspeções. Destacaríamos assim que 1875 apresenta uma 

utilização ainda maior dos textos de Monteverde por parte das escolas portuguesas. Por outro 

lado, revela um decréscimo do percentual de utilização de textos de caráter religioso, como é o 

caso do Cathecismo de Montpellier. De algum modo, procuramos selecionar esses textos - 

todos eles - qualificados pelos contemporâneos como os mais representativos e, a partir da 

análise de seu conteúdo, procuraremos abarcar o eco de uma certa subjetividade impressa da 

escolarização em Portugal do XIX. 

0

5

10

15

20

25

M
o

n
te

v
e
rd

e
, 

  

M
. 

F
a
c
ili

m
o

M
o

n
te

v
e
rd

e
, 

  

M
. 

e
n

c
y
c
lo

p
e
d

ic
o

P
a

le
o

g
ra

p
h

o

C
a

rd
o
s
o

M
id

o
s
i

B
íb

lia
 I

n
fâ

n
c
ia

M
o

n
tp

e
lli

e
r 

V
e

n
tu

ra

F
ra

d
e

s
s
o

S
a

la
m

o
n
d

e

M
o

n
te

ir
o

M
o

tt
a

S
.d

e
 N

a
n

tu
a

%



437 

 

 

Tabela 52: Distribuição dos livros mais utilizados nas escolas de Portugal  

em 1875 segundo assunto por distritos e para o total da amostra  

  

 

 

 
  DISTRITO 

 

Assunto Total Aveiro Coimbra Castello 

Branco 

Évora Lisboa V.Real Porto Portale-

gre 

Braga Bragan-

ça 

Beja Santarem Ponta 

Delgada 

História 124 

(12.0%) 

0  

(0.0%) 

4  

(6.8%) 

0  

(0.0%) 

36 

(14.9%) 

37 

(23.4%) 

7 

(15.6%) 

13 

(9.6%) 

11 

(17.7%) 

1 

(2.8%) 

0 

(0.0%) 

3 

(6.2%) 

4 

(8.2%) 

8 

(9.8%) 

Religião 129 

(12.5%) 

6 

(12.2%) 

12 

(20.3%) 

8  

(6.3%) 

48 

(19.9%) 

17 

(10.8%) 

0 

(0.0%) 

13 

(9.6%) 

7 

(11.4%) 

1 

(2.8%) 

0 

(0.0%) 

5 

(10.4%) 

2 

(4.1%) 

10 

(12.2%) 

Gramáti- 

ca 

61 

(5.9%) 

1 

(2.0%) 

4  

(6.8%) 

1 

(2.0%) 

13 

(5.4%) 

11 

(7.0%) 

5 

(11.2%) 

11 

(8.1%) 

5 

(8.1%) 

2 

(5.6%) 

0 

(0.0%) 

2 

(4.2%) 

0 

(0.0%) 

6 

(7.3%) 

Sist.Métri

co 

99 

(9.6%) 

2 

(4.2%) 

12 

(20.3%) 

4  

(8.2%) 

18  

(7.5%) 

16 

(10.1%) 

1 

(2.2%) 

14 

(10.3%) 

3 

(4.8%) 

1 

(2.8%) 

0 

(0.0%) 

8 

(16.7%) 

3 

(6.1%) 

17 

(20.7%) 

Cartilhas 445 

(43.0%) 

31   

(63.3%) 

17 

(28.8%) 

26 

(53.1%) 

93 

(38.6%) 

68 

(43.0%) 

20 

(44.4%) 

55 

(40.4%) 

18 

(29.0%) 

26 

(72.1%) 

10 

(50.0%) 

23 

(47.9%) 

28 

(57.1%) 

30 

(36.6%) 

Civilida- 

de 

61 

(5.9%) 

1  

(2.0%) 

4  

(6.8%) 

1 

(2.0%) 

8 

(3.3%) 

3 

(1.9%) 

6 

(13.3%) 

15 

(11.0%) 

8 

(12.9%) 

1 

(2.8%) 

0 

(0.0%) 

1 

(2.1%) 

2 

(4.1%) 

11 

(13.4%) 

Textos 

enciclopé

dicos 

115 

(11.1%) 

8 

(16.3%) 

6 

(10.2%) 

9 

(18.4%) 

25 

(10.4%) 

6 

(3.8%) 

6 

(13.3%) 

15 

(11.0%) 

10 

(16.1%) 

4 

(11.1%) 

10 

(50.0%) 

6 

(12.5%) 

10 

(20.4%) 

0 

(0.0%) 

Total  1034 

(100%) 

49 

(100%) 

59  

(100%) 

49 

(100%) 

241 

(100%) 

158 

(100%) 

45 

(100%) 

136 

(100%) 

62 

(100%) 

36 

(100%) 

20 

(100%) 

48 

(100.) 

49 

(100.) 

82 

(100%) 
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Para a amostra toda, em 1875 as maiores porcentagens de livros correspondiamem a cartilhas 

(43%), seguidos de Religião (12.5%), História (12%),e textos enciclopédicos (11.1%). 

Gramática e Civilidade tiveram as menores porcentagens (5,9% cada uma). Na verdade, a 

essa altura, os tópicos concernentes à Civilidade e à Gramática estavam já contidos em todas 

as outras categorias, particularmente nos compêndios de caráter enciclopédico e nos que eram 

apresentados na forma de cartilhas. 

 

 

 
Figura 42 : Distribuição dos livros mais utilizados nas escolas, por assunto para o total da  

amostra. Portugal, 1875.  
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%

Aveiro  7.0%

Coimbra  5.6%
C. Branco  6.3%

Évora  19.6%

Lisboa  11.2%

V. Real  7.0% Porto  13.3%

Portalegre  7.0%

Braga  2.1%

Bragança  7.0%

Beja  5.6%

Santarém  7.0%
P. Delgada  1.4%
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Figura 43: Distribuição  das escolas segundo a utilização do livro Metodo Facillimo de 

Monteverde, por distrito. Portugal, 1875 

 

 

 
 

Figura 44: Distribuição  das escolas segundo a utilização do livro Manual encyclopedico de 

Monteverde, por distrito. Portugal, 1875 

 

 
Figura 45: Distribuição  das escolas segundo a utilização do livro Paleographo de C. Silva, 

por distrito. Portugal, 1875 

 

 
Figura 46: Distribuição das escolas segundo a utilização do livro Logares Selectos de 

Cardoso, por distrito. Portugal, 1875 
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8.8%

Braga

2.6%

Bragança
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5.3%
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8.8%

Aveiro  6.2%

Coimbra  2.1%

Évora  27.1%

Lisboa  8.3%

Porto  14.6%

Portalegre  2.1%
Braga  4.2%

Beja  8.3% Santarém  14.6%

P. Delgada  12.5%

Aveiro  2.4%

Coimbra  9.5%

C. Branco  2.4%

Évora  16.7%
Lisboa  2.4%

V. Real  9.5%

Porto  23.8%

Portalegre  19.0%

Braga  2.4%
Beja  2.4%

Santarém  4.8%

P. Delgada  4.8%
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Figura 47: Distribuição  das escolas segundo a utilização do livro Expositor Portuguez de 

Midosi, por distrito. Portugal, 1875 

 

 

 
 

 

Figura 48: Distribuição  das escolas segundo a utilização do livro Biblia da Infancia, por 

distrito. Portugal, 1875 
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Figura 49: Distribuição  das escolas segundo a utilização do livro Cathecismo de  

Montpellier, por distrito. Portugal, 1875 

Évora  22.2%
Lisboa  33.3%
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P. Delgada  36.1%

Coimbra  31.5%
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Évora  25.8%

Lisboa  22.8%

Porto  2.8%

Portalegre  5.7%

Beja  2.8%
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Figura 50: Distribuição  das escolas segundo a utilização do livro Manuscripto de Duarte 

Ventura, por distrito. Portugal, 1875 

  

 
Figura 51: Distribuição  das escolas segundo a utilização do livro Compêndio de Sistema 

Métrico de Fradesso da Silveira, por distrito. Portugal, 1875 
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Figura 52: Distribuição das escolas segundo a utilização do livro Cartilha do Abbade de 

Salamonde, por distrito. Portugal, 1875 

 
 

 

 

 

MODOS E MANEIRAS DE INSPECIONAR ALUNOS E PROFESSORES 

 

 

 

No que diz respeito aos livros escolares, a inspeção efetuada no ano de 1875 

permitiu um questionamento mais espontâneo do que a de 1867. Aqui (1875), indagava-se 

apenas “Quais os compêndios mais usados na escola?”, sem qualquer indicação quanto 

àqueles que eventualmente eram os que mais apareciam. Recorde-se que a inspeção de 1867, 

pelo contrário, indicava alguns poucos compêndios que vinham já copiados no impresso a ser 

preenchido, o qual, aliás, tinha por enunciado, como já pudemos anteriormente observar, o 

seguinte: “livros usados pelos alunos com declaração do número de alunos que usam deles”. 

As obras que já vinham no formulário evidentemente revelavam uma tendência, mas, 

indubitavelmente, em termos metodológicos, representariam um direcionamento da 

espontaneidade do professor e mesmo do inspetor. Como esse mecanismo constritivo não 

aparecia no Relatório de 1875, e, pelo fato de se solicitar agora os compêndios utilizados na 

escola, sem vinculá-los a qualquer posse dos alunos, julgamos que os dados de 1875, 

especificamente a esse respeito, podem ser mais fidedignos dos que os que relatamos 

anteriormente acerca da inspeção efetuada em 1867. 

Por sua vez, a análise efetuada para o ano de 1875, com exceção da questão dos 

livros escolares, não corresponde a uma abordagem estatística, posto que esta inclusive já foi 

feita por António Nóvoa. Procuramos os relatos, a voz do inspetor e centramo-nos 

basicamente em algumas regiões bastante circunscritas, de maneira a estabelecer o diálogo 

entre a escola e seus autores, de maneira a reconstituir o itinerário de uma vida de escola que 

não coincide exatamente com o que se dizia dela, o que dificulta talvez o encontro de 

universais teorias explicativas e que nos confunde por fazer confluir aspectos à primeira vista 

contraditórios. Pensar a escola do ponto de vista da história é necessariamente contar uma 

história; ou várias, e procurar, pela materialidade intrínseca ao relato, afastar-se da sedução do 

pressuposto. 

Coimbra  11.1%

C. Branco  33.3%

V. Real  16.7%

Braga  33.3%

Santarém  5.6%
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Assim como se fazia em 1867, o texto impresso do Relatório enviado em 1875 

para efeito de inspeção às escolas públicas versava sobre aspectos concernentes ao edifício da 

escola, ao mobiliário, à ventilação e à adequação ou não do espaço físico para o 

funcionamento escolar. Questionava-se acerca do estado de conservação material da escola e 

das condições morais e pedagógicas. Indagava-se ainda sobre a capacidade física da sala de 

aula e sobre a ventilação, a luz e as condições higiênicas. Outras informações suplementares 

deveriam vir contidas no preenchimento do impresso: 

 

 

  

Existência ou não de habitação do professor no edifício escolar; 

 Estado da mobília e sua adequação para as finalidades da instrução; 

 Recebimento ou não, por parte dos alunos, de papel , de tintas e de penas, entregues pela 

própria escola; 

 Oferecimento ou não, por parte da escola, de outros subsídios, tais como livros escolares ou 

vestuário, para seus estudantes; 

 Existência ou não de biblioteca popular na localidade onde funciona a escola ou no próprio 

edifício escolar; 

 Existência de catálogo de livros pertencentes à biblioteca, onde essa existisse; 

 Ocorrência de leituras públicas por parte do professor ou de outras pessoas da região e os 

resultados colhidos por essa prática; 

 Por fim, indagava-se se havia, no local da escola, comissão promotora do ensino primário. 

 

 

 

Na sequência do formulário, vinha um espaço de linhas em branco acompanhado 

pelo seguinte enunciado: “Observações gerais acerca do edifício, da mobília e utensílios 

escolares.” Ali previa-se que o inspetor discorresse, de modo mais espontâneo, a respeito do 

que pudera observar na visita à escola. A seguir, vinham as informações relativas ao professor 

e ao serviço escolar: nome, estado civil, idade, estado físico, regime de trabalho, tempo de 

serviço no magistério público e na respectiva cadeira, comporamento moral e civil, eram 

quesitos que, no conjunto, antecediam os critérios de avaliação (como distinta, regular ou 

medíocre) sobre a formação literária do professor e sua aptidão para o ensino. As respostas 

deveriam ser aqui, pelo pequeno espaço reservado no impresso, curtas, sintéticas e objetivas, e 

as questões eram variadas o suficiente para permanecerem basicamente as mesmas daquele 

modelo de 1867, anteriormente analisado. 

Indagava-se se o professor regia a cadeira com zelo e assiduidade, se era capaz de 

manter a disciplina na escola, se exercia outra profissão estranha ao magistério ou se proferia 

lições particulares. Outro item relevante procurava aferir os modos de ensino adotados na vida 

escolar e o método utilizado pelo professor para cada uma das disciplinas sob sua 

responsabilidade. Questionava-se a existência ou não de programas organizados pelo 

professor e as disciplinas que estes eventualmente compreendiam. Finalmente, a propósito 

desse item relativo ao trabalho docente, solicitavam-se informações acerca dos compêndios 

mais usados na escola, dos registros de matrícula, de faltas e de aproveitamento dos alunos, 

dos castigos que o professor costumava aplicar a seus discípulos, das eventuais recompensas e 

dos exames.  

Eram, como pudemos verificar, basicamente as mesmas questões, colocadas 

talvez de modo a possibilitar maior recorrência à dissertação e à análise, sem excessiva 

preocupação quanto ao cômputo numérico que, no caso de 1867, predominava no roteiro do 

formulário. Na verdade, uma abordagem qualitativa era efetivamente incentivada por parte da 

própria confecção prevista para o relato do inspetor, posto que, a partir de todos os quesitos 
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colocados para aferir a condição do professor, havia no final um outro espaço de linhas 

brancas reservado para “Observações gerais sobre o professor e o serviço escolar”. 

O último aspecto que se procurava apreender correspondia ao problema específico 

dos alunos, o movimento deles em termos da comparação entre os registros da matrícula 

efetuados e a regularidade da frequência escolar. O Relatório compreendia ainda o 

preenchimento de três mapas específicos sobre a questão dos alunos. O primeiro dizia respeito 

a uma análise retrospectiva da relação entre alunos matriculados, os de frequência regular e os 

prontos no fim do ano letivo anterior, de 1873-1874, aferindo também quantos daquele 

conjunto teriam sido aprovados em exames finais nas próprias escolas e quantos deles teriam 

sido aprovados em exames de admissão perante algum liceu. O segundo mapa supunha a 

distribuição, tanto dos alunos que frequentam a escola quanto daqueles que efetivamente lá 

estavam no dia da inspeção, em termos de disciplinas e de classes a que pertenciam. 

Finalmente, o último mapa compreendia a avaliação propriamente dita dos alunos 

inspecionados, de acordo com os níveis que houvessem obtido nas diversas disciplinas, a 

saber: Leitura, Escrita, Aritmética, Sistema Métrico, Gramática, Doutrina Cristã, Corografia, 

História Pátria e Desenho. Com sua preocupação descritiva, o Relatório abarcava ainda um 

último espaço com linhas brancas, para o preenchimento livre do inspetor, onde ficassem 

registradas suas “Observações gerais sobre a frequência escolar e aproveitamento dos 

alunos”
216

 Sem dúvida alguma, era substantivamente através dessas linhas brancas do 

Relatório impresso que nós pudemos obter as mais preciosas pistas a respeito daquela tão 

fugidia sensibilidade cotidiana, que parece sempre querer escapar e se apagar dos olhares 

curiosos do observador.. 

 

Situada na freguesia de Trouxemil, do concelho de Coimbra, havia uma escola 

mantida pelo Estado, sob responsabilidade do professor José Augusto Mendes Diniz, secular, 

de 40 anos de idade. Em relação à casa escolar, o edifício da escola, pertencente à Junta de 

Paróquia, era considerado bem situado para a afluência dos alunos, bem conservado e com 

boas condições morais e pedagógicas. Comportando até 40 alunos para a aula principal, o 

prédio da escola teria, ainda, boas condições higiênicas, luz e ventilação suficientes. A 

mobília e os utensílios da escola eram adequados e em boa quantidade para o número de 

alunos que frequentavam as aulas. Oferecido parcialmente pela Câmara Municipal e pela 

Junta de Paróquia, o mobiliário encontrar-se-ia, porém, em sofrível estado, segundo consta 

dos termos do Relatório.  

O professor dispunha de bom estado físico e teria habilitações nas áreas de 

Francês, Latim, Lógica e Retórica. Vitalício no cargo, exercia o magistério público há já 16 

anos, estando naquela cadeira de instrução primária há 7. Embora sua capacidade literária, 

bem como a aptidão que demonstrava para o ensino, fossem qualificadas de regulares, seu 

comportamento moral e civil é qualificado de medíocre por parte do Relatório da inspeção de 

1875. O mapa estatístico concernente à frequência dos alunos no ano letivo de 1873-1874 

revela que, dentre um total de 35 alunos matriculados (16 menores de 10 anos; 15 entre 10 e 

12 anos; 4 entre 12 e 14 anos), apenas 12 possuíam frequência regular, entendendo-se isso 

pelo comparecimento a pelo menos metade das aulas ministradas.  

O Relatório destaca a falta de zelo e de assiduidade do professor, que ministraria 

uma única lição diurna por pouco mais de duas horas, havendo, sem autorização, suprimido a 

                                                 
216

  MR 1072. (livro do Ministério do Reino). Inspecção das escolas públicas e particulares do distrito de Évora.  

Quesitos aos inspetores das escolas primárias mantidas pelo Estado. 1875. Procuramos estudar, em termos 

qualitativos, alguns desses relatórios, escolhidos praticamente ao acaso, observando porém o preenchimento 

dessas observações facultativas ao inspetor que, em muitos casos, permancia em branco, sem que o inspetor 

expusesse efetivamente um parecer mais específico sobre cada uma das escolas em particular. Veremos que, nas 

páginas seguintes, os relatos que nos permitimos efetuar fundamentalmente com as considerações literalmente 

expressas no Relatório podem ser compreendidos como uma micro historieta dessa rotineira e esfumaçada 

atmosfera cotidiana da escolarização portuguesa naquele final de século XIX.  
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outra. Não haveria, tampouco, programas organizados pelo professor, sendo irregulares os 

registros de matrículas, de faltas e de aproveitamento dos alunos. Os compêndios mais 

utilizados na escola seriam, tal como consta do Relatório, os seguintes: “Monteverde
217

, 

Cathecismo da doutrina christã da escola popular, Bíblia da infância, Manual 

encyclopedico, Sistema métrico do Augusto Moura e Taboada do mesmo.” No tocante aos 

castigos comumente aplicados às crianças, o Relatório considera-os “morais e físicos e [o 

professor] é demasiado rigoroso na aplicação destes.” Julgando insuficiente o aproveitamento 

dos alunos às aulas daquele professor, o inspetor pondera as razões, culpabiliza o “desleixo do 

professor” como provável causa, e tece, além disso, outras considerações reveladoras de seu 

parecer sobre o estado pedagógico da referida escola: 

 
 

 

“O professor não tem simpatias na localidade; pelo contrário, é muito mal visto, a ponto de os pais 

não quererem que seus filhos sejam ensinados por ele e alguns os mandaram às escolas (...) que 

ficam distantes. É exagerado na aplicação dos castigos e disto me fizeram queixa na ocasião da 

visita. Advertindo-o de que não devia alterar as horas das aulas, e muito menos dar só uma lição 

por dia sem ter para isso autorização superior, respondeu-me que podia bem com a 

responsabilidade de tais atos porque não precisava do magistério público para viver e que 

unicamente pretendia ser professor mais três anos para completar os vinte de serviço. Em vista de 

tudo isto, procedi na administração do Concelho de Coimbra a sumário de testemunhas escolhidas 

entre as pessoas mais autorizadas do sítio e o remeti ao Exmo. Sr. Governador Civil para dar o 

competente andamento.”
 218

 

 

 

 
 

OS ALUNOS FOGEM DA AULA: O PROFESSOR ANDA BÊBADO... 

 

 

 

 

Na Freguesia de S. Thiago do Escoural, no Concelho de Montemor-o-Novo, no 

Distrito de Évora, a escola pública existia porque a Câmara Municipal de Montemor alugava 

uma casa de propriedade da mesma Câmara ao professor. Esse imóvel, no entanto, não 

disporia de quaisquer condições morais e pedagógicas – o que era comum à época. A mobília 

e os utensílios escolares teriam sido ministrados pela Câmara, a cargo de quem estaria sua 

reparação e conservação. Dizem as linhas do Relatório reservadas para as observações gerais 

que 

  

 

 
“A casa da escola faz parte da habitação de um ferreiro que tem sua oficina contígua à escola e faz 

por esta passagem para uma casa interior, cujo uso reservou para si e para sua família, de modo 

que estão a passar continuamente a mulher e os filhos do ferreiro, por meio dos alunos, com água, 

lenha e outras coisas de que o serviço doméstico carece. Esta mesma casa, em tais condições, está 

sob a influência e proteção do regedor, alugada ao professor (...) A mobília, que consiste em quatro 

bancos e uma mesa em que apenas podem escrever seis alunos, poderia bem figurar em qualquer 

alpendre, mas nunca numa escola. Utensílios limitam-se a um quadro preto.” 
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 Quando os inspetores anotavam apenas Monteverde, estavam a referir-se ao Methodo faccilimo... daquele 

autor. 
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 MR 1071. ( livro do Ministério do Reino ) Inspecção das escolas públicas e particulares do distrito de 

Coimbra. Quesitos aos inspectores das escolas primárias mantidas pelo Estado. 1875 Distrito: Coimbra; 

Concelho: Coimbra; Freguezia: Trouxemil. 
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Pela avaliação efetuada, o professor deixaria muito a desejar no tocante a suas 

habilitações literárias, além de possuir o péssimo hábito de embriagar-se. Diz, aliás, sobre isso 

o inspetor, que “a sua capacidade só pode medir-se pela quantidade de líquido que pode 

conter; a sua aptidão é nula.” Não tendo autoridade alguma para manter a disciplina em sala 

de aula, o docente não revelaria nem zelo e nem autoridade adequados. Além do mais, exercia 

paralelamente a profissão de sangrador. No que concerne à metodologia de ensino adotada, 

empregava o modo individual, ensinando de maneira repetitiva e maçante, fazendo-se 

acompanhar pelo estampido da palmatória que, ao alcance da mão, costumava deixar em cima 

da mesa. O professor utilizava em sala de aula os dois compêndios de Monteverde (o 

Methodo facillimo e o Manual encyclopedico), o Manuscripto de Ventura e o Compêndio 

do sistema métrico de Fradesso da Silveira. Em termos dos castigos aplicados, consta o 

seguinte do Relatório: “o soco e a palmatoada num excesso tal que já muitas vezes lhe tem 

ido a vizinhança tirar os pobres rapazes das mãos.” Nas “observações gerais sobre o professor 

e serviço escolar” lê-se: 

 

 

 
“É inconvenientíssima, imoral até a conservação deste homem no professorado, cuja classe está 

desonrando:- nada ensina, nada sabe, a embriaguez habitual torna-o completamente estúpido e 

mau; os alunos espreitam, antes de entrar para aula, o estado em que se acha o professor e 

repetidas vezes vêm gritando pelas ruas aos companheiros - não vão lá que o mestre está bêbado; 

algumas vezes tem caído nas ruas, e mesmo na aula, em tal estado que vão chamar o regedor para 

ir esconder ao escárnio do público, principalmente dos seus alunos; mais poderia dizer, mas 

repugna-me tamanha miséria.” 

 

 

 

Ademais, o inspetor diz que só não levantou processo contra tal professor porque 

todas as autoridades da região tinham conhecimento de seus procedimentos e de sua indigna 

conduta. A frequência da escola era, como não podia deixar de ser, irregular e o 

aproveitamento dos alunos era pífio, havendo, não raras vezes, falta de comparecimento do 

próprio professor à hora de entrada e retirada dos alunos antes do tempo necessário para o 

término da lição. Havia, no cômputo total, 27 alunos matriculados, dos quais apenas 12 

frequentavam regularmente a escolar diurna. Eram meninos entre 8 e 13 anos, todos eles 

qualificados pelo inspetor como medíocres em todas as matérias escolares. No ano anterior, 

por seus turno, o professor não apresentara nenhum aluno pronto no final do ano - segundo 

constava dos termos do relatório. Enfim, conclui o inspetor: 

 

 

 
“As causas gerais do pouco aproveitamento dos alunos acresce o que já disse nas observações a 

respeito do professor. A frequência é geralmente irregular e interrompida nas épocas em que o 

serviço dos campos emprega também o braço das crianças, e aqui muito mais do que em outras 

partes. Além disto um grande número de pais não quer mandar seus filhos a esta escola para não 

darem a seus filhos aqueles exemplos de embriaguez e não os exporem à brutalidade do 

professor.”
219
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A PROFESSORA É VELHA E O MÉTODO É FACÍLIMO 

 

 

 

 

A escola primária do sexo feminino situada no extinto convento de São Francisco 

na freguesia de São Pedro em Évora é dirigida por Carlota da Soledade Campos, que, com 

seus 67 anos de idade e 33 de magistério, encontra-se já sem agilidade e com problemas de 

vista. A casa escolar não é de fato a mais apropriada, tanto por ficar excessivamente distante 

em termos da afluência dos alunos, quanto pela existência de uma escada muito alta em 

caracol, cuja subida se faz necessária a todos os que desejem atingir a sala de aula. 

O edifício, por sua vez, cedido gratuitamente pela Câmara Municipal de Évora, 

comporta duas celas de frades, numa das quais se ensinam os lavores, ficando a outra 

reservada para os exercícios literários. Com uma área de 12 metros quadrados cada uma delas, 

poderiam ser ali comportadas 14 ou 15 alunas, no máximo - segundo relata o inspetor. Todo o 

restante do convento é aproveitado como habitação da professora, que, surpreendentemente, 

teria 44 alunas matriculadas no ano letivo de 1873-1874, das quais, entretanto, apenas 16 

tiveram frequência regular. Embora a professora houvesse argumentado que no ano seguinte a 

escola seria frequentada  basicamente pelas mesmas alunas do ano passado, o inspetor verifica 

que as alunas matriculadas no ano letivo de 1874-1875 eram no total 48 meninas para aquela 

escola diurna, sendo que apenas 8 eram aquelas que efetivamente compareciam às aulas. Das 

“observações gerais acerca do edifício, mobília e utensílios escolares” consta o seguinte: 

 

 

 

 
“Triste idéia foi a de colocar a escola neste edifício, que só à custa de muitas despesas se poderia 

apropriar para o uso escolar, e ainda assim o grande número de degraus que é mister subir, torná-

lo-ia sempre inconveniente. A escola está pois ali quase esquecida; nem munícipes nem município 

lhe têm dado a mais pequena atenção; houve um vereador que lhe mandou há anos uma mesa que 

pertenceu ao tribunal judicial, tão grande que não coube pela porta da casa que servem d’aula, e 

tão alta que só de pé as alunas poderiam escrever nela; o que fez com que a professora a mandasse 

arrumar a um canto do corredor, onde inutilmente se conserva.” 

 

 

 

 

A escola não possuía registros adequados de matrícula, ao que o inspetor declara 

havê-los inventado consoante informações que lhe teriam sido fornecidas. Segundo ele, os 

registros resumiam-se a pequenas folhas, onde constavam mal escritos os nomes das alunas, 

com tantos erros ortográficos que se faziam quase incompreensíveis. Alguns dos mapas 

escolares chegaram inclusive a ser, pela professora, simplesmente copiados de anos letivos 

anteriores. O comentário que o inspetor anexa na folha impressa era o seguinte: “os números 

de matrícula são inventados por mim; a idade é a que as alunas declararam; meses de 

frequência não foi possível averiguá-los, porque nem professoras nem alunas sabiam; os 

registros de matrícula são umas folhas dispersas, quase ininteligíveis.” 

Indagada sobre o método que utiliza, a professora prontamente responde: “método 

facílimo”; confundindo, pois, evidentemente, a intenção da pergunta, ao remeter-se àquele 

que, a seus olhos, parecia de fato “o método”, aquele que, como pudemos conferir, era 

indubitavelmente o compêndio mais utilizado pelas escolas portuguesas da época. Ainda que, 

pela análise do inspetor, não pudesse ser qualificada como especialmente zelosa, a professora 
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era assídua, costumando utilizar 3 horas da manhã para os exercícios escolares, acrescida de 

outras 3 horas vespertinas para o ensino dos lavores às suas alunas . Nesse horário, as meninas 

- cuja idade variava entre 7 e 11 anos - aprendiam a fazer meia, ponto de crochet, a coser e a 

bordar. A professora talvez desse mais valor ao ensino de tais afazeres do que à transmissão 

do domínio da escrita, julgado menos útil para uma mulher... 

 

 

 
“Instei com esta professora para que pedisse a sua jubilação, a que o seu estado, sua idade e tempo 

de serviço lhe dão direito; recusou-se porém a fazê-lo porque perde a renda da casa e a gratificação 

(...) É certo que mui custosa lhe será a perda destes subsídios, mas também é certo que nenhum 

serviço faz à instrução.”
220

 

 

 

 

 

 
A ESCOLA NÃO ENSINAVA “LEITURA EM LIVRO”, POR CULPA DO PROFESSOR 

 

 

 

 

O inspetor do Distrito de Évora - António Pereira da Silva - foi também o 

responsável pela visita à escola primária de sexo feminino localizada à Rua da Mouraria nº 

33, da freguesia de São Mamede na cidade de Évora. 

A escola era dirigida por Carolina Júlia da Motta Pereira, de 27 anos de idade e 5 

de tempo de serviço no magistério público. Naquele ano letivo de 1874-75 havia 35 alunas 

matriculadas, das quais frequentavam regularmente a escola apenas 12. A irregularidade da 

frequência, bem como a falta de meios indispensáveis para um bom ensino, o abandono com 

que a Câmara deixava a escola eram fatores que contribuíam para o mau aproveitamento 

escolar das alunas. 

 

 

 

 
“Parece-me a professora possuída dos melhores desejos e lamenta-se de que não tenham sido 

atendidos seus pedidos para o melhoramento de sua escola. Mandada para esta cidade, ficou como 

isolada, ninguém lhe visitou ainda a escola, ninguém ainda lhe mostrou o melhor caminho a 

seguir, ninguém ainda lhe disse que tinha a obrigação de fazer exames escolares no fim de Agosto, 

ninguém aqui lhe dirigiu uma palavra de animação. O que se pode dizer da aptidão da Professora? 

Privada dos instrumentos próprios do seu ofício, não lhe dando ao menos em consideração o que 

lhe falta em meios, que se pode esperar dela? E quem tem fiscalizado o seu serviço escolar? O 

oficial de diligências que, de quando em quando, vai espreitar se para a casa da Professora entram 

ou não as alunas.” 

 

 

 

A professora tinha diploma do curso de 1º grau de instrução primária passado pela 

Escola Normal, sendo portanto vitalícia, com satisfatória capacidade literária para o ofício ao 

qual se dedicava. 
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 MR 1072. Concelho: Évora . Freguesia: São Pedro - em Évora. 
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“Visitei a escola em 6 de Abril - primeiro dia de aula depois das férias -, época fatal para conhecer 

do aproveitamento dos alunos, após 15 dias de interrupção nos exercícios escolares; a classe da 

sociedade a que pertence a máxima parte das frequentantes é a menos favorecida da fortuna e isto 

basta para se afirmar desde logo que a frequência é irregularíssima e por consequência bem pouco 

o aproveitamento. Além disto, a largueza dos programas leva a professora a ser exigente na 

compra de livros, a que as famílias se excusam por carência de meios; e daí vem muitas vezes a 

declaração formal dos pais - de que não querem que suas filhas aprendam mais do que a ler em 

livro ( e para isso lhe serve o primeiro que lhe vem à mão ) e fazer os lavores próprios do seu 

sexo.”
221

 

 

 

 

As observações dos inspetores a respeito do serviço escolar muitas vezes 

compreendem aspectos comuns para quase todos os distritos, com uma certa frequência na 

proporção encontrada para um conjunto de problemas, cuja compreensão nos pareceu 

relevante, para que nos pudéssemos aproximar do cotidiano da escola portuguesa, de seus 

dilemas, de seus impasses. Segundo consta das observações sobre o serviço escolar, era muito 

habitual haver irregularidade nos registros de matrícula dos estudantes, faltando por vezes os 

dados necessários, por existir talvez enorme dificuldade quanto à compreensão acerca do 

preenchimento dos quadros e mapas padronizados.
222

 Ao professor não eram fornecidos, ao 

que parece, os instrumentos analíticos para entender esse universo da avaliação. Não havia 

inspeção regular e a visita do inspetor não fazia parte então de uma vida escolar corriqueira. 

Com professores amedrontados e apreensivos do julgamento da inspeção, não havia também  

iniciativa pedagógica no sentido de orientar os mestres sobre aquilo que lhes faltava. Nessa 

medida, com dificuldades concernentes ao controle escolar, muitas escolas que inclusive 

figuravam no cômputo inicial do inspetor não estavam em funcionamento.
223

 Às vezes, a 

escola existia formalmente, mas as faltas do professor eram tão frequentes que o inspetor não 

podia sequer emitir qualquer parecer sobre aquilo que realmente encontrara.
224
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 MR 1972. Concelho: Évora. Freguesia: São Mamede da cidade de Évora. 
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  A respeito das limitações quanto à própria veracidade dos dados da averiguação que fazia, diante da carência 

de informações, diz o inspetor da escolar da freguesia de Taveira no concelho de Coimbra:“O registro da 

matrícula dos alunos é bastante irregular, pois nem para ele há um livro, achando-se farto em folhas avulsas de 

papel, nem tem os dizeres suficientes, faltando-lhe a data da entrada dos alunos para a aula e a nota da qual o 

seu aproveitamento e comportamento bem como da classe a que pertence cada ano. Não tem o registro da 

frequência de modo que não foi possível ver qual o número de alunos que regularmente frequentam a aula; 

para nesta parte encher os mapas nº 1 e 2 foi preciso calcular aproximadamente essa frequência segundo a 

informação do professor.”  [MR 1071. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas e 

particulares do distrito de Coimbra (círculos 1 e 2). Quesitos aos inspetores - 1875. Concelho: Coimbra; 

Freguesia: Taveira] 
223

  O professor da freguesia de Eiras no concelho e distrito de Coimbra, estava, por exemplo, gravemente 

doente e por essa razão, por ocasião da inspeção, não foi encontrado na escola. As aulas haviam sido suspensas 

há mais de uma mês, dado que o professor inclusivamente deitava já sangue pela boca. Essa escola, por acaso, 

parecia ter bom aproveitamento por parte dos alunos, antes de ter tido seu funcionamento interrompido: 

“Segundo as informações colhidas soube que os alunos tinham regular aproveitamento quando a escola 

funcionava, e que esta era muito frequentada, não só por alunos da freguesia de Eiras, mas ainda por muitos 

das freguesias próximas e nas quais não há escolas. Como a aula tem estado fechada, e quase todos os alunos 

matriculados são de fora da localidade, apenas se reuniram na ocasião da visita quatro dos mais adiantados 

que inspecionei para formar o meu juízo acerca do adiantamento e da aptidão do professor.” (MR 1071. 

Distrito e concelho: Coimbra. Freguesia: Taveira) 
224

  Sobre a escola da freguesia de Castello Viegas, diz o inspetor: “ No dia 9 de Junho encontrei a escola 

fechada porque o professor estava em Coimbra doente, sem que tivesse participado isso ao Comissário dos 

Estudos e ao Administrador do Concelho. Só nos fins de Julho o participou e foi nomeado interinamente por um 

parente do mesmo professor e que vive com ele, segundo me informaram. No dia 30 de Agosto, fui a Castello 

Viegas para fazer a inspeção e outra vez encontrei a escola fechada porque o professor interino não deu aula 

nesse dia nem no imediato. Fui porém à casa da escola e não encontrei livros nem apontamento algum acerca 
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Embora se tratasse de um conjunto de escolas públicas, o inspetor manifestava 

com alguma frequência a expectativa de que o professor fornecesse de seu próprio bolso o 

custeio de livros e de materiais escolares, havendo, nessa medida, um tom de repreensão 

crítica quando o mestre se recusava a melhorar, através do fornecimento de material gratuito, 

as condições pedagógicas de sua classe.
225

 Dificuldades quanto ao convencimento das 

populações no sentido do envio das crianças à escola pareciam ser dificilmente equacionadas, 

posto que as famílias hesitavam em reconhecer os benefícios da instrução e, mesmo quando 

aparentemente o faziam, declaravam acreditar que o valor da escola estaria reduzido a esse 

conhecimento elementar da ‘leitura em livro’. Mais do que isso, supunha-se ser perda de 

tempo. Se nem essa meta primeira a escola conseguia efetivar como produto, a comunidade 

não via sentido maior em delegar parcela de sua responsabilidade educativa, parcela do tempo 

da jornada de trabalho, parcela de poder, àquela instituição que, de alguma forma, deixara de 

cumprir o que havia prometido.  

 

Existiam, em algumas regiões, atuando de maneira assistemática e ainda 

incipiente, comissões promotoras da instrução pública, organizadas por setores da sociedade 

civil interessados em fazer prosperar as condições culturais da população. A escola situada na 

freguesia de Sernache, no concelho de Coimbra era mista. Seu professor era um eclesiástico 

de 56 anos de idade. Havia no local uma comissão promotora do ensino primário, comissão 

que o relato da inspeção julgava, entretanto, incompleta, por decorrência da morte de um dos 

seus mais destacados membros, o Visconde de Condeixa. Como princípio, essa comissão 

promovia atividades voltadas para incentivar os pais a mandarem seus filhos à escola, 

proporcionando também a distribuição da alguns prêmios para aqueles alunos que mais se 

destacassem. Além disso, a comissão se encarregara de fazer alguns reparos no edifício 

escolar, de maneira a acomodar convenientemente a dinâmica pedagógica da instituição. Nos 

termos do Relatório, lê-se o seguinte: 

 

 

 
“O edifício em que se acha estabelecida a escola foi a antiga casa da cadeia e a Câmara Municipal 

cedeu-o à Junta de Paróquia para a escola pública. Tem três casas, sendo a principal que serve para 

a aula, e as outras duas ficaram separadas daquela por uma parede em que apenas há uma porta 

que as comunica. Deitada abaixo a parede, pode-se fazer uma razoável casa de aula com 

capacidade para um curso de cem alunos. A comissão promotora, agora completada, de acordo 

com a Junta, ficara em boas condições de empreender esta obra, que é urgente, por não ter a escola 

capacidade bastante para os alunos que a frequentam.”
226

 

 

 

 

Muitas vezes, o retrato feito do professor de escola primária é rígido no que 

concerne à apreciação dos métodos utilizados para a manutenção da disciplina escolar. O 

professor raramente é elogiado; quando não é acusado de autoritário, é qualificado de 

ignorante; quando não se diz que é ríspido nas maneiras, é julgado pouco habilidoso ou 

preguiçoso. Enfim, a análise da inspeção usualmente aborda o que supõe ser o registro da 

                                                                                                                                                         
da escrituração escolar. Alguns escritos que lá vi dos alunos eram maus.” (MR 1071. Concelho: Coimbra. 

Freguesia: Castello Viegas) 
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  A escola pública existente na freguesia de Anturede no concelho de Coimbra tinha frequência pequena, de 

apenas três alunos, embora houvesse na localidade inúmeras crianças em idade e condições de aprender a ler. 

Pelas observações do inspetor sobre o cotidiano escolar, podemos observar o tom severo da crítica efetuada: “O 

professor é muito desleixado. Não tem um registro regular de matrícula e de frequência dos alunos porque não 

quer comprar à sua custa os livros necessários para isso. Não tem na casa da escola água para ele e para os 

alunos e não raras vezes abandona a aula para ir beber água na casa dos vizinhos. Os alunos pedem para ir à 

fonte, que é longe, e aí se ajuntam e demoram a brincar.” (MR 1071. Concelho: Coimbra. Freguesia: Anturede) 
226

 MR 1071. Concelho: Coimbra. Freguesia: Sernachel. 
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incompetência e incompletude docente. Acima de tudo, o professor carece. Sua carência - de 

bons modos, de habilidades científicas e literárias, de remuneração condigna, de boa formação 

pedagógica, de utilização de metodologia apropriada - é, nessa medida, praticamente 

intransitiva. Acusa-se, de fato o professor por ele não se mostrar capaz de domínio nem da 

disciplina e nem do conteúdo. Quando a escola fracassava, e na maior parte das vezes, era isso 

que ocorria, ao professor cabia a maior parcela da culpa. Um dos dados mais nítidos do papel 

pouco instrutivo da escola portuguesa daqueles tempos era o fato de os relatórios sequer 

analisarem a quase ausência total de alunos considerados pelos professores como “prontos no 

fim do ano”. Não havia praticamente, em toda a amostra que pudemos analisar, alunos 

aprovados em qualquer exame de liceu, o que revela que o mundo do liceu era então um 

ambiente à parte, que, em princípio, em nada teria a ver com a estrutura e a lógica de 

funcionamento da escola primária. Esta continauava a ser regida pelo signo de uma prática 

fundamentalmente intransitiva. 

 

 

 
 

 

QUANDO FÁBRICAS DE CORTIÇA SE ENCONTRAM COM BANCOS DE ESCOLA... 

 

 

 

 

A escola primária do sexo masculino da freguesia de São Bento do Matto na Vila 

Nova do Príncipe funciona em edifício que pertence ao professor, alugado pela Câmara 

Municipal de Évora, de quem o mestre recebe subsídio de renda. Toda mobília e utensílios 

escolares pertencem ao professor: um quadro-preto, 7 bancos, 1 mesa para o mestre, uma 

cadeira; tudo novo, embora insuficiente para os 36 alunos, dos 46 matriculados, que 

efetivamente frequentam a escola. Thiago da Encarnação Ferreira é um secular de 44 anos, 

vitalício, tendo 19 anos e 6 meses de serviço no magistério público. Suas habilidades estariam 

reduzidas à aptidão para o exercício da leitura, para as habilidades da escrita e para o cálculo 

de uma elementar aritmética. As condições físicas e materiais do edifício escolar também não 

pareciam estar em melhores condições: 

 

 

 
“A casa em que funciona a aula é muito pequena, teto baixo de telha (...) e chão de terra batida, 

sem reparo algum nem para o frio nem para o calor, nem para o pó. Quando visitei a escola, estava 

o professor de chapéu na cabeça, e mais tarde achei-lhe razão porque, soprando então o vento com 

alguma força, a terra que andava levantada na aula sentia-se na carne e em todos os objetos em que 

se pegava. A Câmara mandou fazer três enormes bancas, tão grandes que nem uma só pode estar 

na aula, e com a superfície em dois planos tão inclinados que nem uma folha de papel deixada ali 

lhe fica em cima. O professor, quando as recebeu, mandou-as arrumar numa casa grande onde 

estão sem poderem servir.”
227

 

 

 

 

Havia informações - registradas pelo inspetor como provenientes de “pessoa de 

toda fé” - de que o professor faltava às aulas inúmeras vezes, deixando a escola sob o encargo 

dos alunos mais adiantados. As aulas duram em média duas horas pela manhã e outras duas à 

tarde, sendo que, ao que informa o professor, mais do que isso seria impossível, dado que as 
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crianças costumeiramente eram empregadas nas fábricas de cortiça da região e não se 

prescindia, em termos familiares, dos proventos de tal ofício infantil. 

O professor adotaria o modo misto de ensino: simultâneo-mútuo no que concerne 

à leitura, aritmética e doutrina cristã, sendo a escrita feita como dever de casa pelos alunos. 

No que tange aos métodos utilizados, o inspetor declara que “nenhum conhece o professor 

senão o rotineiro.” Os registros de matrícula, faltas e aproveitamento dos alunos eram, como 

não poderia deixar de ser, dadas as características já relatadas, imperfeitos e irregulares. 

Como castigo, o professor recorria à palmatoada. A propósito do serviço escolar e das 

habilidades e costumes do professor, o Relatório declara o seguinte: 

 

 

 
“Este professor - áspero no trato, grosseiro nas maneiras e de poucos conhecimentos -, seguindo 

em seu ensino um processo muito moroso, em que predomina o modo mútuo, dirigido por dois ou 

três alunos mais adiantados da aula, não tem dado de seu trabalho fruto que mereça mencionar-se. 

Em escrita principalmente tem os seus alunos muito atrasados, o que certamente é devido a ser 

esse exercício feito na ausência do professor; e salvo algum de grande aptidão, os mais, ou não 

escrevem absolutamente nada, ou tão mal que a muito favor se lhe dá a qualificação de medíocre. 

Não é porém assim na Aritmética em que a facilidade com que os alunos fazem as quatro 

operações deixa bem ver que é a esta parte do ensino que o professor dá mais atenção. Em leitura 

tem o professor de lutar com uma grande dificuldade que é a acentuação espanhola que todos têm 

proveniente do grande trato que há com indivíduos daquela nação, mal a que o próprio professor 

não pode fugir.” 

 

 

 

A frequência da escola era irregular; e, dos 36 alunos que iam regularmente à 

escola, muitos o faziam apenas por um período - ou só de manhã, ou só à tarde - perdendo, 

com isso, as lições do outro período em que, geralmente, estavam ganhando “alguns vinténs”. 

De qualquer modo, o inspetor deixava algo registrado a esse respeito: 

 

 

 
“A frequência desta escola é maior do que poderia esperar-se, em virtude das fábricas de cortiça 

que há na povoação, mas como a maior parte dos trabalhos são feitos por empreitadas e em casa do 

próprio operário, ainda que desviem muita gente da escola, não é todavia tanto como os trabalhos 

rurais. A frequência é maior de tarde do que de manhã, não foi possível conhecer a causa 

verdadeira, mas suponho que é a de poderem aproveitar melhor o tempo de trabalho da manhã até 

ao meio-dia. O aproveitamento dos alunos, atenta a idade e o tempo de frequência, não é muito e a 

causa é a mesma que se dá em todas as escolas, em que os professores, não conhecendo nem 

processos, nem método, só à força de muito tempo conseguem ensinar a ler, escrever e contar, em 

geral imperfeitamente.” 

 

 

 

 
BOM PROFESSOR: CRIATIVIDADE, IMAGINAÇÃO, HABILIDADE... 

 

 

 

Havia, por parte de alguns inspetores, o reconhecimento da dificuldade material 

com que se defrontava um professor que, não raras vezes, dava tudo de si para proporcionar 

aos seus discípulos o melhor ensino de que era capaz. Faltava tudo na escola: bons recursos 

didáticos e habilitação técnica para bem aproveitar os que existiam. Faltavam livros, mapas, 

estampas e quadros de gravuras, não sendo raras as vezes em que o mestre improvisava essa 
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recorrência a estímulos visuais, chegando inclusive a arrancar folhas de compêndios para 

mostrá-las soltas a um grupo maior de alunos. Na freguesia da Sé de Évora, o professor 

Francisco Maria Monteiro fizera um quadro com páginas retiradas do Método Facílimo de 

Monteverde, como se essa improvisação do método fosse por si uma alternativa de projeção 

da estratégia possível perante a carência de instrumentos pedagógicos apropriados. Nos 

termos do inspetor, o resultado não havia sido, em hipótese alguma, bem sucedido - apesar de 

todo os esforços que o professor encetava para isso -, tão grande era a defasagem daquela 

escola quanto aos utensílios necessários para o bom ensino. 

 

 

 

 
“Poucas aulas haverá nas condições desta, preparada de propósito para exercícios escolares pelo 

método de Lencastre bem como toda a mobília acomodada para aquele fim: - pena é que à 

Administração da Casa Pia não tenha presidido há anos um homem que se interessasse deveras 

pelo progresso da instrução dos alunos e dotasse a aula dos utensílios indispensáveis para a 

facilidade e proficuidade do ensino numa escola tão populosa; - nada há ali que fale aos olhos, que 

chame a atenção dos alunos, que os leve enfim a refletir sobre os objetos que os rodeiam; - assim o 

professor ser impossibilitado de poder dar lições em classes por falta de tabelas de leitura, de 

quadros pretos, de mapas, de estampas, de um bom contador mecânico, e de muitos outros objetos 

enfim que a pedagogia aconselha, vê-se obrigado a colar a uns quadros de madeira que ainda lhe 

restam folhas arrancadas ao Método Facílimo para poder formar alguns grupos. Para o sistema 

métrico nem tem quadros de pesos e medidas, nem coleções destes, como há em muitas escolas da 

Estremadura. Para o ensino da geografia geral e particular do País, não tem mapas.” .
228

 

 

 
 

O professor dessa escola era um homem de 50 anos que possuía, além do diploma 

de professor, aprovação em exame de latinidade. Com 20 anos de exercício na cadeira de 

instrução primária no magistério público, tinha capacidade literária bastante regular, embora 

lhe faltassem, aos olhos do inspetor, conhecimento e sagacidade quanto à metodologia do 

ensino. O inspetor chega a comentar que Francisco Maria Monteiro - o mestre da escola - não 

lia francês, o que o impedia de travar contato com os novos processos renovados e modos de 

ensino em voga nos países mais adiantados da Europa. Mesmo assim, o inspetor reconhece 

ser aquele professor o único da cidade de Évora que “tem apresentado todos os anos alunos 

habilitados nos exames de instrução primária de admissão aos liceus.” Isso intrigava o técnico 

da inspeção, posto que as condições objetivas da sala de aula daquele indivíduo não eram das 

melhores. 

Na verdade, naquele específico ano letivo, o professor Monteiro contava com uma 

frequência regular - segundo ele - correspondente a 90 alunos. Pelo que o próprio inspetor 

confirmava, havia efetivamente mais de 90 crianças em sala de aula no dia de sua supervisão. 

Um único homem, sem bons monitores, sem qualquer outro professor com quem dividir o 

trabalho, evidentemente teria enorme dificuldade para liderar e grupo e ensinar. Era o que 

ocorria. Mesmo assim o professor adotava a tática de dedicar-se mais diretamente àqueles 

alunos que maior esperanças lhe traziam quanto ao aprendizado. Dizia o inspetor sobre a 

opção que fizera o professor Monteiro: “(...) vendo o professor a impossibilidade de levar toda 

a aula ao ponto que deseja, dedica-se com particular afinco àquela porção de alunos que 

maiores esperanças lhe fizeram conceber, e - força é confessá-lo - a ela sacrifica a máxima 

parte de seus discípulos.” 

 

O bom professor era pois aquele que se valia bem dos insuficientes recursos 

materiais e científicos de que dispunha, revelando, nessa medida, criatividade, imaginação e 
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habilidade para convidar e incitar os alunos ao aprendizado, mantendo, com isso, uma 

regularidade na frequência e no afluxo dos estudantes à escola. O bom professor era, enfim, 

aquele que parecia colher o impossível das condições postas no limite do possível.  

 

Havia um bom professor na escola primária do sexo masculino com sede no largo 

da Igreja na aldeia de Egreginha na freguesia de Nossa Senhora da Consolação do Concelho 

de Arraiolos no distrito de Évora. Bem situado para a afluência dos alunos, o edifício escolar 

pertencia à Junta de Paróquia, que, por sua vez, havia também ministrado a mobília e os 

utensílios escolares. O professor Manoel Joaquim Galvão, de 50 anos de idade, tinha 9 anos 

de serviço exercendo aquela cadeira no magistério público. No ano que se havia passado, 

entre 1873-74, de seus 43 alunos matriculados, menos de 30 tinham frequência regular, e, 

mesmo assim, nenhum deles foi considerado aprovado em exames finais na própria escola. 

Matricularam-se no ano letivo de 1874-75 33 alunos, dos quais só 10 frequentavam 

regularmente a escola diurna. Mesmo assim, este professor é saudado pelas dificuldades com 

que se defrontava e pelo modo de enfrentar as enormes adversidades de seu trabalho:  

 

 

 
“Ver as dificuldades com que este professor luta e presenciar o trabalho insano a que se dá 

constantemente para aliviar a elas, não causa só admiração, enche de espanto. São os alunos filhos 

de criados dos lavradores circunvizinhos, que residem ou em Évora, ou em Arraiolos, portanto 

pobres; apresentam-se na aula sem livros - sem coisa nenhuma enfim que seja instrumento de 

ensino; a aula também os não tem, - como remediar isto?... faz o professor e tem sobre a mesa 

maços e maços de papeletas que dá aos alunos durante as horas da escola - umas de nomes - de 

máximas morais - de trechos copiados da Bíblia - outras de números - de regras de aritmética, 

outras, enfim, de preceitos gramaticais; é por estas papeletas que os alunos lêem e aprendem 

algumas regras. Que faria este professor em frente de uma aula bem provida de utensílios 

escolares?”
229

 

 

 

 

O inspetor António Pereira da Silva inspecionou oito alunos em sua visita de 5-5-

75. Desses, havia dois alunos considerados bons em todos os quesitos - Leitura, Aritmética, 

Doutrina Cristã -, exceto em Escrita, onde os oito foram efetivamente julgados medíocres. 

Sabe-se que a escola do século XIX , particularmente no período estudado, ainda ensinava 

habitualmente a leitura antes de proceder ao ensino da escrita. Não havia, portanto, 

correspondência entre o saber ler e o ser capaz de escrever. Cinco dentre os oito alunos nessa 

escola inspecionados sabiam ler, mas não eram capazes de escrever, dado que o tempo e as 

condições da escola não os teriam permitido alcançar esse estágio da aprendizagem. 

Suspeitamos que esse não era, em hipótese alguma, um caso isolado, até porque - lembre-se - 

encontramos depoimentos de pais que declaravam que, quando aprendessem a ler por livros, 

as crianças poderiam e deveriam deixar a vida escolar. A escrita não era tomada como uma 

necessidade tão relevante quanto a leitura. Curiosamente, os oito alunos da escola da aldeia de 

Egreginha, a despeito das dificuldades em Escrita, foram todos qualificados como bons em 

Doutrina Cristã. Em Aritmética, havia três bons, três suficientes e dois medíocres. Dividindo a 

aula em duas horas pela manhã acrescidas de outras duas horas e meia à tarde, o método do 

professor é o que aqui vinha designado de “rotineiro” e o modo de ensino variava entre o 

simultâneo (para a leitura) e o individual. Sobre o aproveitamento dos alunos, registre-se o 

seguinte: 
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“Pelo que acima expus pode supor-se qual será o aproveitamento dos alunos, cuja frequência é 

irregularíssima, como o de todas as aulas desta aldeia, e desprovidos de todos os elementos do 

bom ensino. Há todavia nesta escola alunos que revelam muita inteligência e que em todas as 

disciplinas seriam distintos se o professor com sua diligência e trabalho pudesse suprir aquelas 

faltas: em Doutrina Cristã estão superiores aos de todas as escolas que tenho visitado, em leitura de 

letra manuscrita, a que estão mais habituados em virtude das papeletas de que falei, estão muito 

regulares, e em Aritmética - 1º classe - ler números - contar de cor - a fazer pequenas operações de 

somar, diminuir e multiplicar, muito exercitados. Enfim, no que depende só do professor, há razão 

bastante para dizer que em tais condições não se poderá fazer mais.” 

 

 

 
 

 

VELHOS E RÚSTICOS, PROFESSORES QUE SEQUER SABIAM ESCREVER... 

 

 

 

 

De algum modo, o inspetor deixa transparecer que o modo simultâneo era a chave 

do sucesso em sala de aula. Em outros sítios do país, outros inspetores também averiguavam a 

inadequação de procedimentos individuais e mútuos de ensino, pouco sistemáticos para o 

exercício do ensino aprendizado e morosos no tocante à rapidez do percurso do conhecimento 

transmitido. Dizia-se então que faltava método àquela escola. Por método entendia-se, porém, 

um compósito bastante complexo e talvez confuso de crenças e de expectativas, que 

envolviam, do desejo de organização e de disciplinarização da vida escolar à obtenção de 

procedimentos uniformes e científicos de proceder ao trabalho educativo. Era preciso 

selecionar saberes escolares; era urgente compor uma trajetória própria de apropriação da 

cultura pela via da instituição. Mas não era isso que se encontrava nos diferentes cantões do 

país. 

Muitas vezes, a própria casa da escola era estabelecida em locais inadequados, 

dificultando o que, com uma considerável frequência, impedia o afluxo dos alunos, sem que 

nada fosse feito pelas autoridades responsáveis no sentido de alterar a situação. Havia escolas 

que ficavam mesmo junto ao rio, sendo inundadas em épocas de cheias.
230

 Havia escolas que 

ficavam excessivamente distantes, o que levava a que os alunos precocemente desistissem de 

sua tentativa escolar. Havia escolas cujo inspetor lamentava... 

 

Com luz escassa e ventilação insuficiente, o prédio em questão é considerado pelo 

inspetor uma “masmorra de granito”, sendo assim inabitável. O professor não vivia lá, mas a 

5 km de distância. Ele tinha na época 57 anos e o inspetor o julgava inapto para o exercício do 

magistério, onde, apesar da elevada idade, estaria há apenas seis meses. “Soletra e conta 

muito mal - comenta o inspetor - (...) Tem alguma vivacidade natural, mas na idade em que se 

acha nem é capaz de aprender, nem pode ser, por nenhum modo, apto para ensinar.”
231
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Secular e casado, o professor António José Domingos da Costa possuía bom comportamento 

moral e civil. Acerca das condições materiais de funcionamento da casa escolar, o inspetor 

relata: 

 

 

 
“É uma vergonha, é uma dor, é um escândalo perante a consciência nacional que uma escola 

mantida pelo Estado e gratificada por um município se apresente a emparelhar com o covil das 

feras. Pela dignidade nacional, pelo bem da instrução, por Deus, por tudo, eu peço aos que 

superintendem neste serviço público que a escola de Pedraido ou seja extinta ou imediatamente 

provida e reformada. (Chama por ela o merecimento e a necessidade do concelho de Celorico de 

Basto ).” 

 

 

 

Não há dados estatísticos com relação aos alunos que frequentaram o ano letivo 

anterior, o que se deveria ao fato de o atual professor (interino) exercer esse cargo há apenas 

um mês e a referida cadeira ter estado vaga de professor definitivo por quatro anos. E a 

cadeira, “tendo sido ocupada por outros interinos, estes não prestaram ao atual os menores 

esclarecimentos acerca do movimento anterior desta triste e miserável escola.” 

Sem critérios de zelo e de assiduidade, o professor garantia a disciplina perante a 

imposição indiscriminada do medo. Lecionando no período diurno, daria aulas pela manhã: 

no verão, das quatro às seis e meia. Diz que tal horário foi adequado segundo comodidade sua 

e das famílias. Utilizando apenas uma tabuada e a Cartilha da Doutrina Christã, de autoria 

de António J. De Mesquita Pimentel, o popular Abade de Salamonde, dizia ensinar pelo modo 

individual. Em relação aos dispositivos utilizados em sala de aula, consta do Relatório que 

“ensina rudemente. Não tem modos nem idéia do que seja método, porque ignora tudo. Todo 

o método cifra-se em gravar na memória dos alunos os sinais da linguagem ideográfica e 

fonética com algumas combinações rudimentares. Nada mais.” Seus registros de matrículas 

eram irregularíssimos, até porque - ironizava o inspetor - o professor não seria capaz de “ligar 

as sílabas na escrita”. Os castigos aplicados seriam manuais, posto que - nos termos daquele 

Relatório assinado pelo inspetor Joaquim Ignácio d’Abreu Vieira - “nem o fatal instrumento 

da palmatória eu pude encontrar na aula.” A respeito das características próprias da rotina 

escolar, o inspetor relata o que pudera observar: 

 

 

 
“Homem verdadeiramente rústico, o professor entretém a escola como meio de receber a 

mensalidade e de ganhar certo prestígio entre os seus companheiros das selvas. Cheguei ao local 

da escola às seis e meia horas da manhã e já os pequenos rezavam em algazariado a Salve-Rainha 

da despedida. Entrei a custo e a medo na aula ( porque a entrada para ela é um perigo ) e vi o 

professor meio nu da cintura para cima e descalço. Os discípulos trajavam o mesmo uniforme. 

Tinha tudo um aspecto de selvajaria, que me assustou a consciência de homem livre.” 

 

 

 

Dias depois da inspeção, o professor foi substituído, já que o inspetor interviera 

junto ao Concelho nesse sentido, afiançando aos órgãos competentes o que considerou ser 

inaptidão daquele mestre improvisado e desleixado em seu ofício. Sobre a frequência dos 

alunos, era o reflexo das condições daquele específico modelo de ensino: 
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“Encontrei na aula apenas nove alunos, menores de 10 anos e só um teria um pouco mais. O 

professor afiançou-me que neste ano se tinham matriculado 25 e que frequentavam a escola 

regularmente 47... Pareceu-me impossível que esta fosse a verdade, mesmo porque, perguntando 

sobre o caso, o regedor desta freguesia, o pároco e algumas mais pessoas, responderam encolhendo 

os ombros e sorrindo. Dos nove que encontrei, o aproveitamento é lastimável. E como não há-de 

ser assim?” 

 

 

 

Era comum haver professores desse tipo que revelavam pouco cuidado para com 

uma profissão que só teriam talvez escolhido por total falta de melhor opção. Algumas vezes, 

na impossibilidade de ministrar a aula, o professor confiava esse encargo a alguém de sua 

confiança, muitas vezes o pároco da freguesia.
232

 Por essa razão e por outras análogas, nem 

sempre o trabalho da inspeção era bem efetuado, o que, de algum modo, viria a se refletir nos 

resultados da análise. 

 

 
 

 

 

ESTÍMULO DO PROFESSOR E ÊXITO DO ALUNO: UMA VIA DE MÃO DUPLA 

 

 

 

 

Percebe-se pelos relatos que, a despeito da enorme variedade e dificuldades 

encontradas por aquele conjunto de escolas públicas portuguesas, havia algo de comum entre 

elas, nem que fosse apenas a delimitação de um espaço próprio para o aprendizado, muitas 

vezes em mal estado, é verdade, um tempo específico para a duração das lições, um 

profissional dotado de uma dada competência e autorização para o exercício de um ofício - 

ainda nem sempre a tempo inteiro, e a definição de um universo de saberes, ainda precários, 

mal estruturados e parcamente seriados, mas já postos como representantes de um fundo de 

cultura imprescindível à escola ou, por outras palavras, como conteúdos civilizatórios que a 

escola vinha paulatina e incessantemente elegendo como seus.
233

 Era uma rede pouco 

articulada, é verdade, não obstante ser evidenciada inclusivamente pela existência de um 

uniforme e padronizado Relatório de inspeção, fosse em termos do formulário adotado, fosse 
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  O edifício da escola da freguesia da Ega no concelho de Condeixa pertencia ao próprio professor e, enquanto 

casa de escola, era alugado à Câmara Municipal. Estava em bom estado de conservação, o que não ocorria com 

as mobílias e os utensílios escolares, que haviam sido também fornecidos pela Câmara. O professor - que 

habitava a casa da escola - tinha na época 40 anos, era secular, vitalício no cargo, com regular capacidade 

literária e aptidão para o ensino, porém pouco zeloso no cumprimento de suas funções. Aliás, o Relatório 

explicita tal juízo no item reservado às “observações gerais sobre o professor e o serviço escolar”: “Não 

encontrei o professor a reger a cadeira. Havia mais de um mês que ele abandonara a aula para ir ocupar o 

lugar de ajudante do Concervador em Tomar ou em Pombal, deixando a aula entregue ao pároco da freguesia 

que por obséquio tem dado lição aos alunos durante a ausência do professor, continuando este a receber o 

vencimento do estado e a gratificação da Câmara. Na ocasião da inspeção, recebeu o administrador do 

Concelho um ofício do professor em que lhe dizia que, por motivo de doença grave de duas pessoas da sua 

família, não lhe era possível ir assistir à visita que eu ia fazer à escola.” (MR 1071. Distrito: Coimbra. 

Concelho: Condeixa. Freguesia: Ega) 
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 Indicamos a esse respeito o trabalho - A cultura escolar como objeto histórico - apresentado por Dominique 

Julia no XVº ISCHE, em Lisboa, no mês de Julho de 1993, a cujo manuscrito pudemos ter acesso através da 

Professora Dra. Marta Maria Chagas de Carvalho, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. A 

referida pesquisadora, por sua vez, já trabalhava a idéia da escola como uma forma/ fôrma de civismo e 

disciplina, em seu trabalho de doutorado defendido na FEUSP em 1986: Molde nacional e fôrma cívica.  
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no tocante à própria representação de uma idéia já introjetada de modo centralizado e 

homogêneo quanto ao lugar dos inspetores como aferidores do rendimento docente.  

A escola que se desenhava naquele Portugal do passado século era, até certo 

ponto, bastante distinta das ambições preconizadas pelos discursos políticos e intelectuais a 

respeito dos presumidos efeitos dessa multiplicação da cultura letrada.
234

 Cabe indagar, 

inclusive, até que ponto aquela escolarização em curso realmente espraiva os códigos de 

cultura, ou se, pelo contrário, ao reafirmar seus segredos sem ser capaz de desvendá-los, ela 

não estaria - quem sabe - talvez afastando as populações do potencial mobilizador da leitura. 

Indagar sobre a composição desse cotidiano exige da investigação perscrutar os interiores 

mais secretos da instituição que lhe dá vida... Urgia encontrar e identificar naquela “fôrma 

escolar” aparentemente tão uniforme aquilo que, enquanto traços e sinais da vida 

institucional, efetivamente pudesse soar diferente.
235

A escola com que trabalhamos deixou 

sinais fortuitos aos quais podemos conferir significado. Regressar a eles parece ser, ainda, a 

única condição de confrontar suspeitas sociológicas com ocorrências da história. Em um 

tempo que nos foi legado apenas pelo fragmento, parece-nos essencial voltar a olhar... No 

parecer do inspetor de Évora, por exemplo, o professor que cumpria horários, que se 

esforçava por manter a ordem e a disciplina da vida escolar, esse sim - a despeito das 

incapacidades científicas e literárias - atenderia os reclamos da didática. 

 

O edifício da escola primária mista com sede no Terreiro do Castelo na aldeia de 

Monte de Trigo na freguesia de São Julião no Concelho de Portel, situado no distrito de 

Évora, pertencia à Junta de Paróquia, que o havia expressamente mandado fazer para servir 

como escola. Como mobília, a casa contava com uma banca, quatro bancos grandes e cinco 

pequenos, um quadro preto pertencente à escola e um contador mecânico feito pelo professor. 

Como declara o inspetor, o espaço físico utilizado pela escola abarcava o aproveitamento feito 

pela própria Junta de Paróquia de uns casarões que careciam de boas condições de luz e de 

ventilação, mas, em termos de sua área, era suficientemente amplo para atender ao número de 

alunos que regularmente comparecia às aulas.  
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 Ao abordar o tema da alfabetização, Graff, como vimos, descreve como mitos os efeitos presumidos dessa 

transmissão letrada da cultura. A esse respeito, esse autor norte americano atenta para o fato de que, ao contrário 

do que se poderia à primeira vista supor, as relações da classe trabalhadora com o mundo da escola não eram, de 

modo algum, condicionadas por qualquer expectativa de mudança. Nos termos de Graff: “ Essa aquisição de 

alguma alfabetização e escolarização, no entanto, frequentemente não mudava suas vidas ou suas mentes, 

apesar dos prognósticos dos teóricos sociais e psicólogos sobre os impactos ‘modernizantes’ e 

‘transformadores’ da alfabetização. Em vez disso, ela era mais frequentemente um processo cultural que 

reforçava suas posições calma e subserviente nas hierarquias classista, social e econômica e, assim, ensinava a 

muitos uma medida justa de aceitação de sua condição. Para a  maior parte, as expectativas não eram 

esperanças de melhoria ou mobilidade de si mesmos ou dos filhos. Ao contrário, o oposto era verdadeiro: 

esperanças não eram criadas, a estabilidade era amplamente mantida, pouco respeito pela aprendizagem ou os 

instrumentos para ela eram obtidos, e a aceitação do status quo era enfatizada. Estas eram as bases morais da 

alfabetização: a moralidade social, a mensagem que acompanhava os processos de aprendizagem do ler e 

escrever e que constituíam a transmissão da hegemonia cultural.” (Harvey J. GRAFF, Os labirintos da 

alfabetização, p. 282). 
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 O trabalho de Guy VINCENT, intitulado L’éducatíon prisonnière de la forme scolaire: scolarisation et 

socialisation dans les sociétés industrielles empresta de Merleau-Ponty e da teoria da Gestalt a noção de forma 

para adequá-la ao tema da escola, enquanto objeto e prática socialmente e históricamente instituídos. A 

inteligibilidade de uma dada forma estaria posta, assim, na adequação de seu funcionamento a regras arbitrárias 

e supra-pessoais. A escola, ao delimitar para seus estudantes e seus profissionais espaço e tempo definidos, ao 

estabelecer o escrito como o modo autorizado de travar relações sociais, teria se organizado a si própria 

mediante normas homogêneas e constantes que podem ser reconhecidas como paradigmas dessa ordem 

escolarizada que modela as sociedades contemporâneas. “A escola como local específico, separado de outras 

práticas sociais ( práticas de exercício de um ofício em particular ), é ligada à existência de saberes objetivados 

(...) Com a generalização das culturas escritas no campo de práticas heterogêneas, a escola torna-se lugar 

cada vez mais central, a ponto de ser passagem obrigatória para um número cada vez maior de seres sociais 

que se destinam a tipos de atividades e de posições sociais bastante diferentes.” (G. VINCENT, op. cit., p. 30).   
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O professor, José Pedro Barbosa, secular de 49 anos, embora  considerado 

medíocre quanto à sua capacidade literária, revelava desejo de instruir e, portanto, contava - 

de acordo com o ponto de vista da inspeção - com aptidão para o ensino. O método 

simultâneo era por ele utilizado apenas para exercícios de leitura, sendo individualizado o 

processo de aprendizado nas restantes matérias. Como castigo, ele punha os alunos em pé, 

mudava-os de lugar, aplicava-lhes palmatoadas. Em termos dos compêndios utilizados, valia-

se da carta de sílabas, do Methodo facillimo, do Manual Enciclopédico, do Sistema legal de 

pesos e medidas de Fradesso da Silveira, do Cathecismo de Montpellier. O inspetor não 

pôde fazer qualquer apreciação comparativa com o ano letivo anterior, pelo fato de aquele 

professor encontrar-se na referida escola há apenas nove meses. Dos 32 alunos e 14 alunas 

matriculadas na escola, eram 24 os meninos e 7 as meninas que efetivamente compareciam às 

aulas de modo regular. Pela descrição oferecida no Relatório, não é negativa a apreciação 

efetuada dos méritos didáticos desse profissional do magistério público: 

 

 

 

 
“Se este professor juntasse o saber à honradez, ao zelo e ao empenho que põe em cumprir as 

obrigações do seu cargo, não acharia professor que o igualasse. À falta porém de quem o 

encaminhe e lhe dê conhecimento de melhores processos de ensino, faz com que não seja maior o 

fruto de seu trabalho: é pontualíssimo à hora da aula e antes de para ali ir dá uma volta pela aldeia 

levando diante de si os alunos, indo buscar outros à casa, chamando-os, pedindo aos pais que pelo 

menos dispensem os filhos por uma hora, enfim, faz tudo (...) para que a sua aula seja mui 

concorrida: admitiu, logo que tomou posse da cadeira, algumas meninas que tem na aula ao seu 

lado dirigidas em parte por uma sua filha de 16 anos; tem hoje matriculadas 14, número que tende 

a aumentar. Finalmente, o Prior, homem que merece toda a confiança, louvando o procedimento 

deste professor, afirma que se conhece uma grande diferença para melhor nos rapazes da aldeia 

desde a entrada do professor, mais tratáveis e mais civilizados.”
 236

 

 

 

 

 

Nessa dimensão, aliás, poder-se-ia inferir o quanto a atitude do professor para 

com seus alunos em sala de aula era percebida como fator determinante do sucesso escolar. O 

amor ou a rejeição que os estudantes sentiriam à vida escolar em muito dependeria - na 

suposição dos contemporâneos - do modo perante o qual o professor apresentava o lugar 

social daqueles conhecimentos expressos em classe. Pelo próprio encadeamento do relato, 

nota-se o quanto o estímulo do professor era apreendido como remarcada sinalização do 

apego ao estudo por parte daqueles que, ao fim e ao cabo, enquanto discípulos, procurariam 

copiar seu entusiasmo, procurariam seguir seu exemplo: 

 

 

 

 
“A frequência desta escola seria quase nula, como era antes da vinda deste professor, se não foram 

os esforços deste, nos quais só escapam os que pelos pais são levados ou mandados para os 

campos. No dizer da gente da localidade, nunca a escola foi tão concorrida; por isto se vê quão 

difícil é levar o povo das aldeias a compreender que a instrução de um filho vale bem o sacrifício 

de um pequeno cômodo como (...) o de ir levar o almoço ou jantar ao pai, serviço que a mãe bem 

poderá fazer muitas vezes; de modo que o aparecerem na escola 16 ou 20 crianças tem, numa 

povoação como esta, de chamar-se boa frequência. O aproveitamento dos alunos atuais é pouco, 

mas sendo certo que há dez meses ainda nada sabiam, e atenta a maneira que o professor usa em 
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  MR 1072. Distrito: Évora. Concelho: Portel. Freguesia: São Julião. Escola primária mista com sede no 

Terreiro do Castelo na aldeia de Monte de Trigo. 
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seu ensino, necessariamente muito morosa, não pode dizer-se que é tão pouco como a respeito de 

outras já disse, mormente vendo que a diligência do professor faz esperar melhor futuro, embora 

não possa ir mais além do ler, escrever e contar.” 

 

 

 

 

Nota-se que os frutos notados pelo Prior, a propósito dos efeitos da escolarização, 

eram, antes de tudo, mudanças atitudinais, hábitos de afabilidade e disciplina. Seriam esses os 

indicadores de um professor bom? Diz o Relatório que a população não identificava os 

benefícios da instrução e que um bom professor como aquele os apregoava a viva voz, 

chegando a buscar em casa crianças que, se fossem à escola, apenas deixariam, por algumas 

horas, de ‘servir’ o espaço doméstico. A criança portuguesa era tida como um precoce 

trabalhador que, ao ser furtado pela escola, deixaria de cumprir um conjunto de obrigações 

que a família lhe reservara.
237

 No parecer de Guy Vincent, a forma escolar esboçada entre os 

séculos XVI e XVII e efetivada fundamentalmente pelo século XIX coincidiria com a 

redistribuição dos próprios espaços de poder dentro das sociedades européias de então, através 

da consolidação da vida urbana e da rearticulação entre os poderes civis e religiosos. 

Diríamos, por acréscimo, que essa forma escolar tem, ainda, o componente de readequar as 

funções educativas, cindindo e fraturando os espaços da vida familiar, para proceder à 

estruturação do lugar social ocupado por outras instituições educativas, nomeadamente a 

escola. Vale recordar, a esse respeito, que os autores tendem a identificar o problema social da 

escolarização, antes de qualquer outra coisa, com a constituição de um modo específico de 

socialização (valorizado ou não pelos grupos dirigentes), no qual haveria todo um conjunto de 

regras e prescrições impessoais e anônimas que ditariam lugares, espaços e condutas. 

Aprender as relações de mando e de subordinação seria um dos efeitos desejados para a 

intitucionalização burguesa desse ritual de escola. Disciplinar os atores sociais que eram ali 

envolvidos também fazia parte do currículo não manifesto da vida escolar. Mas, em Portugal, 

a escola da qual se projetava a fôrma, ainda não estava, em hipótese alguma, pronta... 
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 Nunca é demais recordar os termos do pioneiro trabalho de Philippe Ariès acerca das intrincadas relações 

entre família e escola desde a alvorada da sociedade capitalista: “A partir do século XV, as realidades e os 

sentimentos da família se transformariam: uma revolução profunda e lenta, mal percebida tanto pelos 

contemporâneos como pelos historiadores, é difícil de reconhecer. E, no entanto, o fato essencial é bastante 

evidente: a extensão da frequência escolar. Vimos que na Idade Média a educação das crianças era garantida 

pela aprendizagem junto aos adultos, e que, a partir dos 7 anos, as crianças viviam com uma outra família que 

não a sua. Dessa época em diante, ao contrário, a educação passou a ser fornecida cada vez mais pela escola. 

A escola deixou de ser reservada aos clérigos para se tornar o instrumento normal da iniciação social, da 

passagem do estado de infância ao de adulto.” (P. ARIÈS, História social da criança e da família, p. 231). A 

propósito do tema, Ariès estabelece ainda uma linha de homologia histórica entre o sentimento de classe, o 

sentimento de raça e o sentimento de família, como representantes, todos eles, de uma mesma obsessão com a 

uniformidade, sendo que esta, por sua vez, teria sido engendrada enquanto efeito social do medo da multidão. O 

refluxo da sociabilidade, bem como os progressos dessa intimidade conquistados pela nuclearização da família, 

teriam como correlato o surgimento do espaço escolar, como um espaço eminentemente pedagógico; ali, onde 

haveria o ato de transferência de parcela educativa do poder da família e da sociedade como um todo para essa 

outra instituição que, com sua função moralizadora e normatizadora, era nova e oriunda da modernidade: a 

escola. 
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O MÉTODO SIMULTÂNEO E O MAESTRO DA ORQUESTRA ESCOLAR 

 

 

 

 
“Está a casa da escola situada a uma altura aproximadamente de 15 metros, sobranceira à rua 

principal e única da aldeia; para se entrar nela, trepa-se por um íngreme carreiro, tortuoso e 

escavado pelas águas do monte, a cuja meia encosta está a porta da escola voltada para o mesmo 

monte, de modo que o que estiver sentado na cadeira do professor em frente da porta verá os 

animais que descem do monte por aquele carreiro de baixo para cima e parecer-lhe-á que lhe vêm 

cair dentro da escola. A casa é úmida, mal reparada e em ocasião de copiosa chuva ameaçada de 

ser invadida pelas águas que do monte seguem aquele carreiro: - é todavia a única que o professor 

pôde arrendar e nem por um maior preço acharia outra. Utensílios escolares não há nenhuns, nem 

da aula, nem dos alunos, e a mobília (...) imprópria e insuficiente.”
238

 

 

 

 

 

Assim o inspetor descreve a escola primária do sexo masculino que funcionava 

sediada na aldeia de Brottas no concelho de Mora - distrito de Évora. Como em outras 

ocasiões, o inspetor analisa e julga aquilo que observa mediante a recorrência a um modelo 

prévio, pressuposto que o permite fazer apreciações sobre a adequação ou não de prédios, 

mobílias e instrumentos pedagógicos. Há uma idéia de escola que baliza esse julgamento. 

Essa idéia, ainda que possa não ter qualquer correspondência com níveis concretos de 

realidade, permite que se proceda a generalizações que tendem a encontrar um modelo já 

traçado para o formato escolar. Esse formato talvez corresponda antes a uma projeção 

idealizada do que uma realidade concretizada. A escola verdadeira era julgada, porém, a partir 

de suas faltas, carências e incompletudes perante aquela referência ideal uniforme e 

padronizada.  

A escola de Brottas que vínhamos analisando tinha apenas dois bancos 

pertencentes à Paróquia, uma pequena mesa e três cadeiras pertencentes ao professor como 

conjunto completo da mobília disponível. O professor José Ferreira dos Santos, secular de 33 

anos, tinha exame de instrução primária no Liceu de Leiria, além do diploma de professor. 

Embora tivesse seu bom comportamento moral e civil atestado pelo pároco da aldeia, “a sua 

capacidade literária é medíocre e a sua aptidão para o ensino é a de um professor que, privado 

de conhecimentos pedagógicos e de instrumentos de ensino, nem ao menos pode comunicar a 

seus discípulos o pouco que sabe.”
239

 O inspetor critica neste professor especificamente a sua 

suposição de que do ensino da leitura dependeriam todas as demais matérias do currículo 

escolar. Os alunos, não sendo capazes de dominar a competência da leitura, não seriam 

capazes de estudar nada mais. Apenas um dos alunos dentre os onze que frequentavam 

regularmente a escola começava a “fazer ligações”. A cartilha adotada era o Methodo 

facillimo  de Monteverde, mas o professor declarava valer-se também do Manual 

encyclopedico e do Cathecismo de Montpellier , embora não explicitasse qual uso fazia de 

cada uma dessas obras didáticas. 

Os castigos que o docente diz aplicar são “repreensões, estar de pé numa cadeira, 

retenção da aula depois de os companheiros saírem, palmatoadas nos casos extremos”. O 

aproveitamento daqueles onze alunos, dentre um total de dezenove matriculados, era 

absolutamente precário - como já pudemos observar - e o inspetor atribui isso às famílias, que 

eram negligentes e, em hipótese alguma, contribuíam para o sucesso dessa ainda incipiente 

escolarização. Tendo boa vontade e - nos termos do inspetor - “desejo de se tornar útil”, o 
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 MR 1072. Distrito: Évora. Concelho: Mora. Freguesia: Nossa Senhora das Brottas. 
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 MR 1072 . Distrito:Évora. Concelho: Mora. Freguesia: Nossa Senhora das Brottas. 
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referido professor afligia-se com as precaríssimas condições de trabalho a que se via 

submetido e que o impediam - dizia ele - de “dar provas de sua aptidão”. O inspetor concorda 

e acrescenta: 

 

 

 
“E, realmente, eu, que sou chamado para ser juiz deste professor, se me achara nas condições dele, 

não faria mais. Alunos que entram na escola à hora que as famílias os têm dispensado do seu 

serviço e que se apresentam pedindo ao professor da parte de suas mães que lhes tome a lição logo 

- que têm de ir prestar outros serviços, - que interrompem a frequência por meses inteiros, - que 

não têm um livro, uma ardósia, nem meios para os comprar ! Uma escola sem instrumento algum 

d’ensino ! Qual seria o professor, por mais hábil que se imagine, capaz de fazer progredir a sua 

escola, sem meios de subsistência, e muito menos para acudir as necessidades do serviço escolar, e 

sem autoridade para se fazer respeitar pelas famílias, que na sua crassa ignorância também 

entendem poder regular o serviço escolar em harmonia com o doméstico ?” 

 

 

 

A escola não tinha evidentemente condições apropriadas em termos de luz, de 

ventilação e de higiene, improvisada que era em cima daquela encosta. Era muito difícil 

manter ali quaisquer condições pedagógicas: o chão era esburacado, o teto de telha 

encontrava-se em mau estado, a chaminé estava arruinada e as paredes também não 

prestavam. Se havia mesmo algum modelo escolar, essa escola era o anti-modelo. Quanto aos 

aspectos concernentes à frequência escolar e ao aproveitamento dos alunos, o inspetor 

acrescenta o seguinte: 

 

 

 
“Os frequentadores desta escola, não só agora, mas há muito, são crianças geralmente menores de 

10 anos, que ainda não podem suportar os trabalhos do campo, mas que já são aptos para ir levar 

um ou mais animais a pasto, recolhê-los, chegá-los à água; e por isso, enquanto não satisfazem esta 

obrigação, não vão para a escola, ou não entram lá a hora alguma, ao mais leve pretexto. Chegados 

à idade de serem aproveitados no serviço da moenda, apanho de azeitona, são completamente 

retirados da escola. Daqui vem que o professor se vê na necessidade, para ter discípulos, de admitir 

crianças de 4 e 5 anos, cuja aplicação é impossível. O aproveitamento é quase nenhum, como se vê 

no mapa do resultado da inspeção. Poderia porém ser maior se, nas estações de primavera e verão, 

em vez de duas lições diárias, houvesse uma só das 11 da manhã às duas da tarde, hora em que se 

recolhem os animais à casa, de descanso para os guardadores; e, durante as estações do outono e 

inverno, haver uma lição à noite, para o que o Pároco e outros habitantes que me fizeram conhecer 

a conveniência desta mudança, se prontificariam a fornecer luz.” 

 

 

 

Se o relato é verdadeiro, a mesma população que não concorria em enviar seus 

filhos à escola reconhecia no discurso a necessidade de se valorizar uma instrução que fosse 

adequada aos horários da comunidade e às necessidades familiares. Para tanto, pais e Pároco 

até “forneceriam luz”. Quem era, entretanto, no parecer da inspeção, o professor bem 

sucedido, o professor habilidoso, o professor apto para seu ofício? Nem sempre era o que 

mais ensinava, mas era sem dúvida o que revelava melhor conhecimento de compêndios e de 

métodos de ensino, era aquele reconhecidamente diligente no trato e cioso da disciplina de seu 

grupo-classe. Era enfim aquele que revelava domínio dos instrumentos e dos procedimentos 

necessários para reger a orquestra da escolarização. Era, enfim, o que se fazia capaz de 

ensinar pelo método simultâneo. 
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A CÂMARA, A CAPELA, A ORDEM DE SÃO FRANCISCO E A JUNTA DE PARÓQUIA: A QUEM 

PERTENCE A ESCOLA? 

 

 

 

 

Consta do Relatório sobre a escola primária do sexo masculino no rocio de São 

Francisco, que fica situado na Freguesia de São Salvador de Alcaçovas no concelho de 

Vianna do Além-Tejo, também pertencente ao distrito de Évora: 

 

 

 
“A casa em que funciona a escola era antigamente uma capela; está, como disse, em muito boas 

condições; - pena é porém que não tenha mais capacidade, já para os alunos que a frequentam, já 

também para maior número, porque decerto essa escola há de ser necessariamente muito 

frequentada, quando a povoação conhecer bem e apreciar o benefício da instrução que lhe está 

ministrando o atual professor. A mobília é boa e muito apropriada; tem alguns utensílios escolares 

- tabelas para exercícios de leitura e aritmética - dois mapas de Portugal de Bittencourt - mapa-

mundi - quadro preto e exemplares de desenho - quadro de pesos e medidas - tudo muito bem 

conservado e com muita limpeza.”
240

 

 

 

 

Tratava-se da classe do professor Aurélio Augusto d’Aguilar, secular de 27 anos, 

que possuía apenas seu diploma de professor aprovado na Escola Normal. Trabalhava há 

cinco anos no magistério público e revelava boa capacidade literária e aptidão para o ensino. 

A escola era alugada e o edifício pertencia à Ordem de São Francisco, alugado pela Junta de 

Paróquia. Foi a Câmara quem ministrou a mobília e os utensílios escolares. Além disso, a 

Câmara havia também fornecido compêndios, de modo a possibilitar que todos os alunos 

deles se servissem durante a aula. A Junta de Paróquia colaborava também com a escola, 

oferecendo-lhe papel, penas e tintas. Matriculados na escola no ano letivo anterior (1873-4), 

havia 51 alunos dos quais 25 tiveram frequência regular. Desses, entretanto, nenhum foi 

considerado “pronto no fim do ano”, “ aprovado em exame final na própria escola” ou “ 

aprovado em exame de admissão perante algum liceu”.  

O professor teria pedido que se declarasse no mapa relativo ao movimento escolar 

do ano imediatamente anterior que, “de todos os alunos a que se referem estes números, 

apenas dois soletravam, quando tomou conta da escola em 5 de agosto de 1873, - os demais 

eram analfabetos.” Aqui, onde os compêndios eram gratuitamente oferecidos aos estudantes, 

curiosamente não há nem sinal de obras de Monteverde. Foram arrolados naquela escola os 

seguintes livros: “As primeiras leituras pelas tabelas de Ramos Paz, conjuntamente com a 

Cartilha Nacional de Caldas Aulete, Simão de Nântua, Bíblia da Mocidade, Quadros 

históricos de Siveira da Motta, Caligraphia de Bittencourt, História de Portugal é ensinada 

pelos programas feitos pelo professor, Cathecismo de doutrina cristã, Desenho por Motta e 

Guira.” 

Além de castigos (privação de recreio, de joelhos, repreensões), o professor 

costumava recompensar com “ alguns livros, estampas e outros objetos próprios para o 

ensino”. No parecer do inspetor, um professor como aquele honraria a Escola Normal, tanto 

pela inteligência, quanto por sua dedicação e capacidade para levar a peito o ofício do 

magistério.  
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 MR 1072. Distrito: Évora. Concelho: Vianna do Além-Tejo. Freguesia: São Salvador das Alcaçovas. Escola 

primária do sexo masculino com sede no rocio de São Francisco nas Alcaçovas. 
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“Considero-o o primeiro professor do Círculo Escolar que me foi incumbido. O serviço escolar é 

feito segundo os preceitos dos melhores pedagogistas (...); os alunos estão divididos em classes e 

estas em grupos; o ensino da leitura, escrita e aritmética é dado a todos os alunos; o de gramática 

prática só três ( pela sua pouca idade ) o não recebem; o da história começa pela constituição da 

família; o da geografia pelo conhecimento da sua localidade; enfim, todo ensino é racional e 

metódico.” 

 

 

 

 

Esse processo orientado por critérios racionais e metódicos era reconhecidamente 

bem sucedido. Havia um enorme respeito da comunidade local pela capacidade e pela 

dedicação daquele professor, de acordo com depoimento que havia sido prestado ao inspetor 

pelas “pessoas principais daquela vila”. No ano de 1874-5, efetivamente, dos 37 alunos 

matriculados, 30 frequentariam habitualmente a escola. Pelas informações fornecidas ao 

inspetor por um “cavalheiro respeitável” da região, “que visita amiudadas vezes a escola” - 

José Augusto d’Azevedo Fragoso -, quando o professor tomara posse da cadeira, os alunos 

eram todos analfabetos. O aproveitamento dos alunos vinha consideravelmente progredindo e 

poderia vir a se tornar cada vez maior, se não houvesse a época da azeitona que retirava todas 

aquelas crianças da vida escolar. Mesmo assim, quanto ao mérito, aqueles estudantes não 

eram dos piores, posto que, entre os oito alunos que foram inspecionados, apenas um era 

medíocre em leitura, sendo um considerado satisfatório e todos os outros seis, bons. Em 

escrita, os oito foram tidos por satisfatórios; mas em aritmética havia já três medíocres, sendo 

que em Doutrina Cristã eram todos bons. 

Pelo exposto acima verifica-se que o bom professor era aquele que se fazia capaz 

de selecionar conhecimentos e seriar seus alunos por níveis distintos de aprendizagem. Por 

tais procedimentos e critérios analíticos, a pouco e pouco, acompanhamos o universo 

valorativo que balizava aquelas considerações de ordem pedagógica. A escola que se desejava 

era substancialmente a escola capaz de, por um lado, sistematizar e transmitir o rol dos 

conhecimentos eleitos, aprovados e escolarizados; por outro lado, a escola desejada era 

também a escola capaz de produzir um determinado conjunto de comportamentos, hábitos, 

atitudes e crenças, diluídos e imbricados pelo feito de uma bem-dirigida socialização. A 

escola portuguesa do século XIX, se possuía já alguma uniformidade e homogeneidade, ao 

apresentar eixos de conteúdos comuns, nada tinha de impessoal, nem de anônimo.
241
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 A institucionalização da escola, no parecer de Guy VINCENT, envolveria esse aspecto de obediência 

irrestrita a regras supra-pessoais que regulariam o movimento dos atores e normatizariam as próprias redes de 

relações de poder. A adesão e a obediência estruturariam coletivamente um sistema simbólico codificado, no 

qual a própria intervenção do professor, justamente para ser perfeita, deve ser a menor possível; substituída, 

como no modelo lassaliano, por um conjunto de mecanismos objetivados, regulamentados, codificados e, no 

funcionamento da vida escolar, imediatamente identificáveis, na rotina fixa e uniforme que se apresentaria de 

modo invariável. Essa escola - como recorda Vincent -, congelando contextos de significados, cria outros eixos 

para conferir-lhes sentidos; sentidos fixos, impessoais, quase anônimos. Pelas palavras do referido autor: “ Não 

é o mestre enquanto pessoa particular que castiga, ele é apenas o representante de regras escritas gerais, 

supra-pessoais. Ele deve submenter a si próprio as sentenças, impondo-se silêncio, mostrando-se a cada 

momento como um exemplo daquele que segue as regras. Além do mais, La Salle explica que o mestre deverá 

convencer os escolares de que eles devem guardar silêncio, não porque ele está presente, mas porque Deus os 

vê e porque é essa a Sua Santa Vontade. A criança e o mestre colocam-se no quadro exteriorizado, objetivado 

de sentenças escritas e não é por acaso que, desde o século XVII, a palavra regra tomou seu significado de 

consigna elementar e deixou de designar regra de vida.” (Guy VINCENT , L’éducation prisonnière de la 

forme scolaire..., p. 33) A idéia era, até onde isso fosse possível, despersonalizar as relações sociais, 

constituindo redes disciplinares que se mostrassem capazes de gerir as próprias práticas. Limita-se a polissemia 

e procura-se transmutar os valores e as regras em uma segunda natureza, em uma auto-imposição de valores e de 
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Disciplinar e normatizar suas práticas significava inclusive recorrer ao parecer da comunidade 

que a circundava.  

Com base nas informações obtidas da vizinhança é que, como exemplo de uma 

prática então corriqueira, o inspetor da escola sediada na freguesia de Tórgueda com sede em 

Mouçós , no concelho e no distrito de Villa Real, profere seu julgamento sobre o professor: 

“O professor tem a instrução suficiente para bem exercer o magistério e, segundo me 

informaram, é assíduo e zeloso no ensino de seus alunos. Tem requisitado da Junta de 

Paróquia por várias vezes os utensílios necessários, mas debalde a resposta é sempre a 

seguinte: vá fazendo como os seus antecessores.”
242

 

O inspetor considera aqui que o pais seriam os verdadeiros e maiores responsáveis 

pelo parco aproveitamento dos alunos, “porque dizem que lhes são precisos para a lavoura”. 

Além disso, o fato de os alunos serem profundamente carentes e não apresentarem nenhuma 

condição para adquirir compêndios também contribuiria para os maus resultados que o 

inspetor dizia verificar. Na verdade, consta que, em todo aquele distrito de Villa Real, as 

escolas quase em sua totalidade careceriam de mobílias, de utensílios e de materiais 

pedagógicos apropriados. A frequência, pelo que se pôde constatar deste registro, era 

extremamente baixa. No tocante aos métodos, não havia clareza e precisão quando o 

Relatório da inspeção qualificava de analítico ou de sintético este ou aquele procedimento da 

alfabetização. De qualquer modo, quando se põe a discorrer sobre o método, é porque o 

inspetor pareceu confiar na rotina descrita e observada na escola e no professor. É isso que 

ocorrerá com aquele mesmo inspetor quando chega à escola primária para meninos com sede 

em Fonteitas, na freguesia d’Andraes.  

 

 

 
 

 

O BOM PROFESSOR DAVA ABECEDÁRIOS DE MONTEVERDE AOS ALUNOS MAIS POBRES 

 

 

 

 

 

Dirigida por António Alves Ferreira, um secular de 33 anos, a referida escola 

funcionaria em um edifício que fôra comprado pelos próprios habitantes daquela povoação e 

dos povos circunvizinhos. O professor era vitalício naquele cargo, ocupando a mesma cadeira 

há sete anos. Acerca do método adotado na escola, o inspetor entusiasma-se: “modo 

simultâneo e mútuo; na leitura, a soletração moderna; na escrita, a imitação de exemplares e, 

para mais, o método sintético e analítico.”
243

 Os alunos matriculados naquela escola 

ultrapassavam a casa dos cem, sendo que a frequência regular era, entretanto, de cinquenta ou 

sessenta, havendo, inclusive, alguns, dentre esses, bastante adiantados, como revela o 

Relatório da inspeção. Os outros costumeiramente empregar-se-iam na cultura dos campos 

durante períodos bastante extensos da primavera, do verão e do outono, o que, como não 

poderia deixar de ser, atrapalhava sobremaneira seu rendimento escolar. De qualquer modo, a 

apreciação do inspetor favorece o docente: “O professor é dos melhores deste Distrito pelo 

                                                                                                                                                         
códigos completamente interiorizados. A regra, portanto, deixaria de ser pensada como uma imposição exterior, 

para se tornar uma auto-disciplina, um auto-governo, uma verdadeira apropriação simbólica do registro 

recomendado pela sociedade.  
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  MR 1086. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas e particulares do distrito de Villa 

Real. Concelho: Villa Real. Escola da freguesia de Tórgueda com sede em Mouçós. 
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 MR 1086. Distrito: Villa Real. Concelho: Villa Real. Freguesia: Andraes. Escola primária masculina mantida 

pelo estado com sede em Fonteitas. 
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zelo que emprega no ensino dos alunos, tendo ministrado tinta, papel e abecedários de 

Monteverde aos mais pobres; e é um dos que tem dado discípulos habilitados para o exame de 

admissão nos Liceus”.
244

 

 

Existiam casos, no entanto, em que os pais, que, como vimos, tinham bastante 

influência sobre o processo de escolarização de seus filhos, preferiam ministrar em casa os 

ensinamentos necessários a uma pronta instrução primária, poupando-os dos “caminhos 

escabrosos” que conduziam as crianças até a escola. Era isso que alegavam os membros da 

Junta de Paróquia e os pais dos meninos de Cortinhas, na freguesia de Fragoso, do concelho 

de Barcelos - em Braga. Aquela era, aliás, uma escola que não possuía sequer espaço definido 

e separado, posto que - dirigida por um pároco em tempos de secularização - confundia-se 

com o próprio espaço reservado à paróquia. Em termos de seus atributos, a escola não tinha 

realmente nada que pudesse ser qualificado de convidativo, sendo, então, compreensível, aos 

olhos do inspetor, aquela radical opção dos pais, que, sabendo ler, preferiam eles mesmos 

ensinar em casa seus filhos: 

 

 

 
“É tudo péssimo. A casa é um perfeito pardieiro. Muito velha e acanhadíssima, custa a crer até que 

um sacerdote viva em semelhante possilga. A sala destinada aos exercícios escolares, que é ainda 

assim, a melhor parte do casebre, tem apenas uma janela por onde entra a custo uma luz escassa e 

nem vidraça tem para resguardo do vento e da chuva. A mobília compõe-se de alguns bancos 

muito toscos e de umas caixas (...) que servem de mesas. Numa palavra: tudo ali respira miséria. 

Observando ao professor a necessidade que havia de se remover dali a escola, respondeu-me que 

muito breve ia proceder a obras na casa e que esperava que esta ficaria em boas condições.”
245
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 Id. Ibid.  Quando havia um número muito elevado de alunos nas escolas, era ainda frequente que elas se 

valessem do modo de ensino mútuo, que, no entanto, era com muita frequência criticado por parte dos relatos da 

inspeção. Observamos, por exemplo, uma escola primária feminina mantida pelo Estado na Freguesia Nossa 

Senhora do Rosário, no concelho de Villa da Lagoa do distrito de Ponta Delgada. Tratava-se de uma escola que 

anteriormente teria contado com uma maior frequência e que se comporia fundamentalmente de pessoas 

abastadas da localidade. Segundo diz o inspetor, a predominância do modo de ensino mútuo era aqui 

desacompanhada de quaisquer procedimentos pedagógicos capazes de suprir as dificuldades próprias do mesmo. 

Não havia qualquer programa na escola, ficava a rotina escolar esvaziada, completamente refém do arbítrio da 

professora que desculpava o seu notório desleixo alegando como razões a frequência numerosa e a pressão dos 

pais na severa determinação do que desejavam que suas filhas aprendessem. O inspetor, perante isso, alega: 

“Não pude admitir tal resposta, cujo resultado será constituir a escola segundo as exigências de pais 

ignorantes, com repreensível desprezo e abuso da constituição escolar.” (Mr 1077 Inspecção das escolas 

públicas e particulares do distrito de Ponta Delgada - círculo 1. Quesitos aos inspectores - 1875.  Concelho: 

Villa da Lagoa. Freguesia: Nossa Senhora do Rosário) 
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 MR 1067. ( livro do Ministério do Reino ) Inspecção das escolas públicas e particulares do distrito de Braga 

( círculos 3 a 5 ). Quesitos aos inspetores - 1875. Concelho: Barcellos. Freguesia: Fragoso. Escola primária do 

sexo masculino mantida pelo estado no lugar de Cortinhas. Em Braga, era muito comum nessa época haver 

párocos dirigindo escolas mantidas pelo Estado. Podiam ser também encontrados seculares que dirigiam escolas 

que, não obstante, funcionavam no local da Igreja. Pudemos analisar uma escola, também do distrito de Braga, 

situada na freguesia Villa Cova do concelho de Barcellos, que tinha sede efetivamente no “lugar da Igreja” (MR 

1067. Distrito: Braga. Concelho: Barcellos. Freguesia: Villa Cova). Era dirigida por um secular de 46 anos e 

estaria em ruínas, com um soalho quase podre, cheio de buracos, e que poderia desabar a qualquer momento. 

Como não havia vidraças no prédio da escola, lá também não era possível entrar em dias de vento, chuva ou frio 

excessivo. O professor aproveitaria essas parcas condições para dar aulas apenas quando bem lhe aprouvesse. 

Cansado de ali lecionar, apontava como causadores da desordem os habitantes locais. O inspetor sugeria - no 

Relatório de 1875 - providências no sentido de que aquela escola fosse suprimida ou, ao menos, transferida para 

outro local, onde pudesse haver maior interesse pela instrução por parte da população como um todo.  
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Tal escola estava sob os cuidados do padre José Martins da Cruz, de 32 anos, que 

valorizava o ensino prático da aritmética, nomeadamente do sistema métrico. Considerando 

que o referido professor tinha o curso do liceu e o do seminário, o inspetor destaca que, 

embora não carecesse de aptidão, destreza, e habilidades didáticas, ele efetivamente poderia 

fazer melhor uso de seus conhecimentos,  

 

 

 
“... habilitando os alunos em Gramática, História Pátria e no Desenho Linear, de que estes não têm 

as mais leves noções. São raros, é verdade, os professores que se dedicam ao ensino daquelas 

disciplinas; mas o que é verdade também é que, se uns as não ensinam porque não sabem, e outros 

porque não lhes sobra o tempo, quando a escola é frequentada por grande número de alunos, o 

professor Fragoso sabe e os seus discípulos não são tantos que lhe não chegue o tempo para os 

prelecionar nas referidas matérias.”
246

 

 

 

 

 

Muitas vezes, como o inspetor de Braga, questionava-se sobre o ofício docente, as 

dificuldades e limitações alegadas e sua correspondência ou não para com a realidade. De 

algum modo, o que se esperava do professor era a ação sensata, a mediatez entre os 

obstáculos e o potencial tomado como inerente ao seu ofício.
247

 Aquele que sabia mais, por 

que razão não renderia mais que seus colegas em pior situação ? O recurso à prudência, o 

discernimento, a ponderação, o equilíbrio, a serenidade e a sensatez eram efetivamente 

atributos desejados para o êxito na ainda inextrincável ação docente. Deslindar a emaranhada 

teia da função social atribuída à escola significa reconhecer a diferença entre um e outro 

professor, uma e outra escola, verificar - na distância das tipologias - o que se pode esperar 

neste e naquele. De algum modo, os Relatórios de inspeção favoreciam tal empreendimento. 

 

 

 

 
 

O PROFESSOR MOREIRA DE SÁ USAVA O COMPÊNDIO MOREIRA DE SÁ 

 

 

 

 

Em Lisboa, existia no Bairro Oriental uma escola pertencente à Freguesia de São 

Thiago e Santa Cruz do Castelo, mas que havia obtido autorização para funcionar na Sé, onde 

então se encontrava. O edifício, cujo proprietário era Augusto Saraiva de Carvalho, era 

alugado anualmente por 60$000 réis, pagos pelo próprio professor. Este, por sua vez, habitaria 

o edifício da escola e o mobiliário todo pertencia a ele: eram 3 mesas, 12 bancos, 1 quadro 

preto, 2 mapas de Portugal, 1 mapa das Ilhas, quadro de sistema métrico, pesos e medidas. O 
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 MR 1067. Distrito: Braga. Concelho: Barcellos. Freguesia : Fragoso. Escola primária do sexo masculino 

mantida pelo Estado no lugar de Cortinhas. 
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 As idéias de ação sensata e de mediatez tomamo-as emprestadas a Daniel HAMELINE, para quem “tudo se 

passa no entre”. A legimidade do sensato estaria portanto posta no terreno do consensual, na mediatez entre as 

referências e as realidades. Diz o autor que “é por isso que a entrada na pedagogia pelos objetivos conserva um 

caráter prometedor, ainda que paradoxal. Formular objetivos em termos de resultados esperados acentua a 

mediatez da ação a empreender e a compreender. O previsto passa precisamente mesmo no meio, apelando a 

uma negociação e a uma prestação de contas, de modo que a formação se mantenha à justa distância dos 

desvios assinalados.” (Daniel HAMELINE, O educador e a ação sensata. In: António NÓVOA - org., Profissão 

professor, p. 54) 
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material dos alunos era, em geral, comprado por eles mesmos, sendo que o professor se 

encarregava de fornecer-lhes tinta; dava também, a alguns, papel e penas e não receebia do 

Estado qualquer ajuda de custo para tais despesas.  

António Francisco Moreira de Sá, o professor, era casado e tinha 49 anos de idade 

por ocasião daquela visita da inspeção. Não se encontrando à época em bom estado de saúde, 

requerera sua aposentadoria por incapacidade física. Por habilitações literárias, consta que 

teria apenas o exame de instrução primária e o curso de comércio. Era já vitalício no cargo 

que ocupava, exercendo a profissão de professor há 26 anos e nove meses, com bom 

comportamento moral e civil e regular capacidade literária, de acordo com o julgamento 

daquele inspetor. Receberia um ordenado de 150$000; tendo ainda gratificações por volta de 

40$000. Era considerado “escritor público”, por ser autor de inúmeros compêndios 

elementares para uso das escolas primárias e isso o singularizaria evidentemente no quadro do 

magistério. O professor Moreira de Sá dava aulas todos os dias, com duas lições diurnas, 

sendo a primeira das 8 horas às 11 hrs. e a segunda das 2 hrs. às 5 hrs.  Estruturando seus 

horários de modo a aproveitar ao máximo o tempo de que dispunha, dividia-o em períodos 

fixos dispostos para as várias matérias. Além disso, classificava seus alunos em grupos de 

adiantamento, de modo a conduzi-los a melhor aproveitar da distribuição dos conteúdos em 

função de níveis seriados de aprendizagem. No tocante aos métodos por este professor 

empregados, consta do Relatório: “para a leitura, a soletração antiga. Para a escrita, ensina 

riscos e pontos, depois curvas e letras, e por fim, faz cópias exemplares. Para as outras 

disciplinas passa lições que faz decorar pelos alunos, e faz explicações reunindo em classe os 

que têm o mesmo adiantamento.”
248

  

No tocante aos compêndios didáticos, Moreira de Sá utilizava os que ele próprio 

escrevera para as matérias de catecismo, geografia e sistema métrico. Lembre-se que esse 

último, pelos dados que pudemos obter a partir do trabalho estatístico com os Relatórios da 

inspeção de 1867 e 1875, era bastante utilizado nas escolas portuguesas. Mas o professor não 

se valia apenas de seus próprios manuais; pelo contrário, recorria também às Cartas do ABC, 

ao Método facílimo de Monteverde, aos Quadros históricos, à Gramática de Vieira, ao 

Desenho de Motta e Guira. Tendo em condições regulares os seus registros de matrículas e 

aproveitamento dos alunos, o docente era considerado zeloso e criterioso quanto à obtenção 

da disciplina em classe, sendo também cioso da limpeza necessária à sala de aula. Em relação 

às medidas toamadas no tocante aos castigos, o Relatório de 1875 diz que naquela escola 

especificamente seriam usadas “admoestações, palmatoadas poucas vezes, (...) o que se 

chama perdões.” 

Na altura da inspeção, a escola estava para ser fechada ou até suprimida. Do 

parecer do inspetor, consta o seguinte a propósito disso: “convém que se mantenha num outro 

ponto porque onde estava tinha muito vizinhas as aulas dos professores Rusell e Sabino Pires, 

e mais para o lado do Castelo é muito necessária.” No dia a seguir à referida inspeção, o 

professor jubilou-se.  

A respeito dos alunos, dos 61 matriculados no ano letivo de 1874-5 na escola 

diurna, 32 frequentavam regularmente as aulas, sendo que, em relação ao tempo de 

frequência, seu aproveitamento era considerado regular. É fato curioso que os escolares 

inspecionados hajam todos sido considerados bons em doutrina cristã, tendo também uma 

média geralmente satisfatória nas demais matérias: leitura, escrita, aritmética, sistema 

métrico, gramática, corografia, história pátria e desenho. Note-se que os alunos inspecionados 

foram apenas seis, com idades variadas de 5, 7, 9, 10 (dois alunos) e 12 anos. Os outros 

estudantes não haviam ido às aulas quando do comparecimento do inspetor. 
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 MR 1074 ( livro do Ministério do Reino ) Quesitos aos inspectores das escolas primárias públicas e 

particulares do distrito de Lisboa ( círculo 1 a 3 ) - 1875. Bairro Oriental. Freguesia: São Thiago e Santa Cruz do 

Castelo. 
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Era comum os professores encarregarem-se de fornecer material escolar a seus 

alunos quando estes não apresentavam condições de comprar os utensílios necessários à aula. 

Moreira de Sá efetivamente parecia, pelo relato da inspeção, um profissional bem-sucedido, 

capaz e hábil na adequação do método e da utilização de variados recursos para aprendizagem 

de seus alunos. Isso não foi entretanto suficiente para manter o funcionamento de sua escola, 

que, como vimos, teria sido em breve suprimida. Cabe lembrar que, em Lisboa, em que pese a 

concentração de escolas públicas em sítios mais centrais, havia nessa ocasião carência de uma 

rede efetivamente estatal de escolarização, o que levava a proliferarem as iniciativas privadas, 

de escolas mantidas por congregações religiosas e mesmo por particulares,
249

  embora na 

investigação que fizemos não tenhamos priorizado a averiguação de tais instituições. 

 

 

 
 

 

JOVEM PROFESSORA, JÁ DESANIMADA PELO OFÍCIO ESCOLHIDO 

 

 

 

 

A escola a que temos nos referido é, pois, fundamentalmente a escola pública, que 

recebe, enquanto tal, financiamento da esfera do Estado para desenvolver o ofício da 

instrução. A sala de aula da escola portuguesa conformava-se, em determinado sentido, como 

uma branda procura por um modo escolar uniforme, já sob o exemplo dos mais ‘civilizados’ 

países europeus. Interiorizar regras era, para a vida do educando, incorporá-las, conformando, 

a partir do uso automático das mesmas, uma segunda natureza, mais contida, mais 

normatizada, mais homogênea, mais cordata, mais obediente e conformada a aceitar a 

realidade social e suas implicações econômico-políticas como se de algo imutável se tratasse. 

O trabalho escolar lidaria, nessa medida, com expectativas, ambições e inconfomismo, de 

maneira a transmutar tudo isso em padrões e eixos de conduta adequados e aceites, perante 

visões de mundo tipificadas e moralizadoras. Até certo ponto, o trabalho da escola tinha como 

objetivo primeiro a disposição para a incorporação de regras. O poder da escolarização era, 

nessa medida, antes volitivo do que cognitivo, ou mesmo valorativo. O ler, escrever e contar 

representavam, enquanto símbolo da cultura especificamente escolar, o caminho para chegar a 

isso. Havia, portanto, quem acreditasse que daí a escola não deveria passar... 

                                                 
249

 Na Caparica, por exemplo, temos o caso de uma escola particular que é aprovada pela inspeção, sob a 

alegação de estar bem situada para a concorrência dos alunos, posto que a escola pública mais próxima estaria 

localizada a cerca de 6 km. dali.  Era uma escola primária feminina, que funcionava em edifício pertencente a 

um viúvo. A professora - Francisca Romana - tinha já sessenta anos e mantinha às suas próprias custas essa 

escola, onde ensinaria leitura, escrita e “ contas de somar” em lições que se dividiam em quatro horas pela 

manhã acrescidas de mais três horas e meia à tarde. Como a escola era exclusivamente frequentada por meninas, 

os lavores próprios do sexo eram também nela ensinados: coser, fazer meia, crochet. Com boa conduta moral e 

civil, a professora teria entretanto medíocre capacidade literária. Além disso, não teria dado parte do 

estabelecimento da escola às autoridades competentes. Apesar disso, ao entregar seus mapas anuais ao inspetor, 

a mestra assegura que não teria quaisquer vencimentos nem ajudantes. O método que declara empregar é o 

“pessoal”, utilizando da antiga soletração para o ensino inicial da leitura e da escrita por cópia para o 

aprendizado das primeiras letras. As alunas matriculadas em em número de 15, sendo que, destas, 13 estariam 

presentes à visita do inspetor. Não haveria, como atesta a professora, épocas fixas para a matrícula das meninas, 

efetuando-se então as mesmas “quando as alunas aparecem para começar a frequência”. Já sobre os castigos 

aos quais se recorria, o inspetor tem a oportunidade de verificar os mais frequentes: “palmatoadas, carapuça, 

posição de pé e de joelhos”. Não organizando nenhum programa específico para o ensino, a professora 

esclarece, ainda, o porquê não adotava compêndios: “(...) nenhum regular: trazendo algumas alunas diferentes 

livros e folhetos que passam de umas para as outras, em consequência da grande pobreza da maioria ou 

totalidade delas.” [MR 1076. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas perticulares do distrito de 

Lisboa (círculos 4 a 8). Quesitos aos inspetores - 1875. Concelho: Almada. Freguesia: Caparica] 
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“É, quanto é possível, bom o serviço escolar desta aula, mas a professora tornar-se-á dentro em 

pouco numa máquina de ensinar a ler, escrever e contar, perdendo toda a instrução pedagógica que 

teve em sua frente, se continuar no isolamento em que se acha: a rotina tomará seu domínio e o 

zelo esfriará. Ouvida, mas não atendida pelas autoridades locais, a quem dirige suas reclamações, 

vai tornando-se quase indiferente aos processos de sua escola e, impossibilitada de poder ministrar 

o ensino a toda uma classe, desceu já há muito tempo para o modo individual e, tomando-lhe este 

muito tempo, falta-lhe para o ensino de outras disciplinas. Além disto, suas alunas, pertencendo à 

classe menos favorecida, apresentam-se-lhes na escola logo com a recomendação expressa de não 

se lhe ensinar mais do que ler, escrever e contar; e assim está a professora debaixo da direção de 

gente analfabeta sem conhecimento algum do que precisa nem do que deve à sociedade, só, sem 

apoio nem consideração!”
250

 

 

 

 

A professora dessa referida escola, situada no Rocio da Villa na freguesia do 

Calvário do concelho de Montemor-o-Novo, era Maria Leopoldina Lamego, de 25 anos, 

portadora do curso de 1º Grau da Escola Normal. Vitalícia no cargo, ela exercia há 5 anos o 

magistério público. Irrepreensível em sua conduta moral - segundo o inspetor - “no dizer de 

todas as pessoas que a conhecem”, teria regular capacidade literária associada a boa aptidão 

para o ensino.  

O edifício da escola era alugado pela Câmara a um particular e, em termos de 

conservação, estaria bastante arruinado. Embora houvesse no próprio edifício da escola casa 

para habitação do professor, esta se encontrava em estado inabitável e a professora moraria 

em casa estranha, na companhia de sua mãe e de um tio. O edifício da escola estava em tão 

mau estado que o inspetor chega a dizer que nenhum particular desejaria arrendá-lo e que a 

Câmara arrendara à escola, talvez exclusivamente para beneficiar o senhorio. Próxima de duas 

tabernas e de uma cavalaria, a escola estaria, ainda, em local impróprio. Para evidenciar isso, 

ouçamos o inspetor: “Para se ter luz é mister abrir duas janelas que não têm vidraças, e, 

quando houver mau tempo, que temha de fechar as janelas, fica sem luz e sem ar.” A mobília 

e os utensílios escolares consistiam em duas mesas, nas quais - segundo o inspetor - poderiam 

escrever 16 alunas, mais quatro bancos sem costas. Além disso, havia um quadro-negro 

fornecido pela Câmara e “um contador mecânico aplicado ao ensino da Aritmética e sistema 

métrico da invenção de D. Allexandre e dado por este à professora.” 

As alunas todos os meses dariam uma dada quantia em dinheiro à professora para 

compra de tinta. As penas e o papel, traziam-nos de casa. Faltando a essa escola todas as 

condições necessárias ao bom ensino, a frequência das 34 alunas regulares ( das 56 

matriculadas ) até que era boa, à exceção da época dos serviços rurais, como a vindima e a 

azeitona... 

 

 

 
“(...) de modo que as alunas assaz assíduas nas outras épocas, naquelas faltam e perdem o que 

haviam aprendido. Isto acompanhado de todas as outras causas (...) em relação ao material da 

escola e ao abandono em que se acha faz o desespero da professora e lança-lhe no coração o 

desânimo e a perda da fé, que é o pior mal moral que aflige a nossa classe.” 
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 MR 1072. Distrito:Évora. Concelho: Montemor-o-Novo. Freguesia: Calvário. Escola primária do sexo 

feminino com sede no Rocio da Villa. 
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Também em termos de aproveitamento, aquela escola não era das piores, pois, das 

oito meninas inspecionadas pela inspeção, havia sete que liam satisfatoriamente e uma era boa 

em leitura. Das mesmas oito, havia 3 suficientes em escrita e outras 5 que liam bem. 

Nenhuma das alunas inspecionadas foi julgada medíocre em Aritmética e em Doutrina Cristã. 

A aptidão da professora para o ensino estaria então posta nessa capacidade de superar as 

adversidade e de conseguir transmitir às suas crianças as necessárias habilidades da leitura e 

da escrita. 

 

 

 

 
REPETIÇÃO EM VOZ ALTA E MÉTODO CASTILHO 

 

 

 

 

Haveria, por parte de muitos registros da inspeção, o reconhecimento tácito da 

inexistência do modo simultâneo ou da aplicação de um ensino centrado a partir da exposição 

do professor e do diálogo deste para com o conjunto de alunos, tal como isto era concebido 

pelos principais tratados teóricos da educação tradicional. Naquelas regiões mais afastadas 

das zonas centrais, nas aldeias, havia enorme dificuldade quanto à efetivação de própria idéia 

de classe, enquanto nível de aprendizado graduado em séries. Muitas vezes, os exercícios 

eram ministrados como lição de casa e o trabalho do professor não ultrapassava o ofício da 

correção individualizada durante o tempo da aula. Há registros que atestam essa prática.
251

 

Aliás, chegados a este ponto, permitimo-nos suspeitar que a pretensa uniformidade de ensino, 

os projetos de um primeiro degrau universalizante, capaz de homogeneizar a infância escolar 

não passavam de um sonho de esperanças frustadas no caminho da escolarização portuguesa. 

Aquela escola, ainda que estivesse formalmente sob a tutela do Estado, não possuía qualquer 

clivagem de unificação ou mesmo normatização de práticas, de procedimentos didáticos e 

mesmo de espaço pedagógico. O espaço e o tempo da escola ainda não estavam, para angústia 

da inspeção, verdadeiramente normatizados: 

 
“O edifício em que a escola funciona é o antigo paço do concelho que foi concedido à Junta de 

Paróquia; esta, destinando a maior casa para aula, arrendou o resto (...); de modo que frequentes 

                                                 
251

 Verificamos por exemplo a revelação de tais procedimentos no relato concernente à atuação pedagógica de 

Márcio Guedes Serrão - um secular de 62 anos, que exercia o magistério há nove anos na freguesia de Nossa 

Senhora da Purificação na Vila de Cabeção no concelho de Mora. Esse docente, de acordo com a apreciação do 

inspetor, teria boa capacidade literária, possuindo, além do diploma de professor, frequência em Latim e em 

Filosofia: “Seria este um bom professor, se melhor soubesse dirigir o seu trabalho, nenhum com mais paciêcia 

ou melhores desejos. O forte de seu ensino circunscreve-se porém ao da leitura, escrita, aritmética e doutrina 

cristã, repetidas sem explicação alguma; o ensino do sistema métrico e gramática é só para aqueles que estão a 

abandonar a aula, tudo o mais é desnecessário: naquelas disciplinas, todavia, há alunos que praticamente se 

mostram bem desenvolvidos. Os exercícios de escrita e contas são feitos pelos alunos em sua própria casa e 

apresentados na aula individualmente à correção do professor; enquanto esta dura, estudam todos outros as 

suas lições de leitura em voz alta, indo depois dá-las ou ao professor ou a decuriões, do que resulta que o 

aproveitamento dos alunos não está em relação com o trabalho do professor nem com o tempo de frequência 

dos alunos - tudo é moroso.” (MR 1072. Distrito: Évora. Concelho: Mora. Freguesia: Nossa Senhora da 

Purificação na Villa de Cabeção) Visivelmente, o inspetor desaprova o modo individual pelo qual o professor 

conduz seus estudantes. Não se faz menção alguma ao fato de, no ano letivo anterior, o professor ter apresentado 

6 alunos prontos no final do ano, quando, em geral, professores de escolas como aquela, de aldeias de Évora, 

não costumavam apresentar nenhum. Percebe-se, pela orientação do trecho, que os saberes escolares do ensino 

primário compreenderiam uma subordinação e gradação entre si, que estavam diretamente relacionados ao modo 

pelo qual a vida prática requisitava tais habilidades e destrezas. Por outro lado, parece também nítida a 

desaprovação dos técnicos inspetores com relação ao modo individual de ensino. Havia quase uma campanha 

para se adotar o simultâneo, considerado sempre o melhor. 
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vezes a rendeira atravessa a escola com diferentes objetos de uso doméstico, sem que lhe cause o 

mais pequeno embaraço a presença do professor e seus alunos, nem a do inspetor; - está em sua 

casa!... O soalho de madeira - carcomido e com largos buracos - oferece aos alunos ( a par do 

perigo de meterem por eles os pés ) a distração de espreitarem o que se passa lá embaixo e de 

deixar cair diferentes objetos para os buscar (...) pedem todos os dias repetidas licenças ao Sr. 

Professor. O teto, bastante arruinado, deixa passar a água de chuva em grande quantidade. A 

mobília, imprópria e insuficiente, apresenta o aspecto da decrepitude. Os utensílios escolares - 

propriedade do professor - consistem num pequeno mapa de Portugal e num quadro de pesos e 

medidas do novo sistema enrolado ao canto da casa.”
252

 

 

 

 

 

O edifício dessa escola era cedido gratuitamente pela Junta de Paróquia da 

freguesia de São Paulo de Pávia, no concelho de Mora, Junta de Paróquia que também “deu 

uma mesa e dois bancos pequenos, alguns alunos levaram de sua casa cadeiras e assentos de 

cortiça. Os utensílios escolares - um mapa de Portugal e outro de pesos e medidas são de 

propriedade do professor.” Às custas do docente é que também a mobília vinha sendo 

reparada.  

José do Carmo Pedroso, de 33 anos, era o professor. Não morava na escola porque 

obviamente o prédio não comportava condições satisfatórias para sua estadia. Considerado 

medíocre, pelo Relatório de Inspeção, em termos de sua capacidade literária, o professor 

empregava para o ensino o modo individual. Em termos de método - desabafa o inspetor:  

 

 

 
“(...) nenhum que seja racional. É a forma de repetição em comum e em voz alta, cada aluno em 

sua lição, fazendo uma gritaria em que nem professor nem alunos se entendem. É assim que lêem, 

recitam doutrina, repetem as províncias de Portugal e a nomenclatura de pesos e medidas, 

chamados singularmente nada respondem. A isto chama o Professor - Método Castilho!” 

 

 

 

 

O inspetor anota que, embora no ano letivo que então corria (1874-5) houvesse 23 

alunos matriculados, nenhum deles frequentava regularmente a escola e as aulas - atribuindo a 

irregularidade da frequência às causas comuns a todas as escolas de terras pequenas 

acrescidas do fator primeiro que, nesse caso, seria a própria ignorância e inabilidade do 

professor. Dos oito alunos inspecionados, apenas um lia regularmente, sendo os outros 7 

medíocres em leitura. Em escrita, a situação era equivalente, e o inspetor reputa o mestre-

escola como grande responsável pelas dificuldades de seus discípulos. 

 

 

 
“Custa crer que haja sido este professor aprovado na escola normal; e muito mais que se lhe tenha 

dado provimento vitalício. Incapaz de dirigir uma aula, sem ciência, nem método, nem autoridade, 

há 11 anos se conserva nessa povoação sem que, em tão largo espaço, se possa indicar um só moço 

sabendo ler, escrever e contar sob seu doutrinamento. Assim, ao apresentar-me à Junta de Paróquia 

e a alguns particulares a solicitar sua cooperação para o melhoramento da escola, todos se 

recusaram formalmente a dar qualquer subsídio, enquanto a escola for dirigida por tal professor. 

Não sei o que o governo fará, mas pela minha parte, asseguro que a conservação de homens tais no 

professorado é fomento da ignorância. Não deixa ao menos esperanças de melhorar um pouco com 

as reflexões e advertência que lhe fiz; pareceu-me até que não percebia.” 
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 MR 1072. Distrito: Évora. Concelho: Mora. Freguesia: São Paulo de Pávia. Escola primária do sexo 

masculino com sede na Praça de Pávia. 
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De algum modo, o professor é inclusive responsabilizado pelo abandono dos 

alunos; em todos os sentidos... 

 

 

 
“Esta escola é mui pouco frequentada e por alunos de tenra idade - alguns de 4 anos e os maiores 

de 10 - ; faltam pelo menos à metade das lições em cada mês e a essas que assistem, é com tão 

pouca atenção e tão pouco interesse, que nenhum proveito delas podem tirar. Avalio o que será nos 

dias ordinários, quando, apesar da minha presença, baldados foram os esforços do professor para 

os conter em sossego no dia da inspeção.” 

 

 

 

Percebemos pelos relatos que a disciplina era uma tentativa e que a própria 

escolarização não passava, em alguns casos, de esforço mal-sucedido, posto que 

aparentemente as populações praticamente nada esperavam do aprendizado escolar e os 

alunos não revelavam qualquer tipo de apego por uma escola de recitação de catecismos. Para 

professores e inspetores, a vida escolar era, antes de qualquer coisa, o empenho para a 

descoberta do método. Aquela escola, com más condições materiais e docentes 

despreparados, não se fazia capaz de atingir sua missão de irradiar as habilidades da leitura, 

da escrita e do cálculo. Com práticas arcaicas de mal conduzida devoção, o processo de 

secularização da sociedade portuguesa incorporaria indubitavelmente um veio bastante 

acentuado de ensino religioso, que, acoplado ao estudo da corografia portuguesa, no âmbito 

da escola, se traduziria no reforço de processos áridos de memorização desacompanhada. 

Aliás, mesmo quando a Doutrina cristã não era efetivamente a tônica do processo de ensino, 

era pelo método catequético que efetivamente se regia a vida escolar, em um modelo que 

cambaleante, parecia disposto a se formar. 

 

 

 
 

 

O MÉTODO ROTINEIRO DAS MESMAS CARTILHAS E CATECISMOS 

 

 

 

Através do mapa da inspeção de 21 de Maio de 1875, dos 8 alunos inspecionados 

na escola primária masculina com sede no Largo da Igreja na alta de Vera Cruz, no concelho 

de Portel - também em Évora -, em leitura, havia 4 bons e outros 4 suficientes; em escrita, 2 

suficientes e 6 medíocres; em Aritmética, 5 bons e 1 medíocre; em Doutrina Cristã, apenas 1 

suficiente e todos os demais medíocres; em Aritmética, 5 bons e 1 medíocre. O inspetor anota, 

no canto de baixo, à direita de seu mapa, o seguinte: 

 

 
 

“Declarou o professor ter alunos adiantados em todas as disciplinas, mas, no exame a que procedi 

não responderam uma palavra, e verifiquei então, como digo nas observações e no Relatório, que 

os alunos estudavam Corografia e História, lendo-a no Manual enciplopédico. Não tinha pois 

outra qualificação que lhe dar senão a de zero.”
253
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 MR 1072. Distrito:Évora. Concelho: Portel. Freguesia: Vera Cruz. Escola primária masculina com sede no 

Largo da Igreja na Alta de Vera Cruz. 
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Francisco Moraes Ramalho, secular de 50 anos de idade, é professor temporário, 

embora tenha já ultrapassado nove anos de serviço no magistério público. No parecer do 

inspetor, tem pouca aptidão e capacidade para o ensino. A casa de escola, mandada construir 

pela Câmara Municipal, embora seja suficientemente espaçosa, para a frequência que naquela 

povoação poderia abrigar, apresentava problemas: 

 

 

 
“Pena é que na construção não observassem as prescrições higiênicas; completamente isolada de 

todas as outras edificações, em sítio elevado, com duas janelas laterais e outra no fundo em frente 

da porta, nos dias de vento cruzam-se as correntes de ar, a ponto de terem de fechar porta e janelas, 

que, sendo envidraçadas, têm todavia a maior parte dos vidros quebrada e alguma está até a um 

canto da aula completamente inutilizada; o quadro preto é o único utensílio escolar que ali há.” 

 

 

 

A mobília era composta por duas mesas e quatro cadeiras, além de bancos, onde 

se sentavam os alunos, sendo que estes últimos eram de propriedade do professor. 

Ministrando 3 horas de aulas pela manhã e mais 3 horas à tarde, o professor adotava um 

ensino individualizado, dizendo-se adepto e partidário do “método rotineiro”. Ensinando pela 

cartilha de Monteverde - o tão propagado Methodo facillimo -, a sua aula contava também 

com outros compêndios variados: Manual encyclopedico, Cartas de nomes, Sistema métrico 

de Barreiros, História de Portugal de Moreira de Sá, Corografia de Perdigão e Cathecismo 

de Montpellier. A disciplina dos 14 alunos que frequentemente iam à escola era mantida, o 

que reiterava as suspeitas do inspetor no sentido de acoplar o sucesso da organização escolar a 

uma bem regrada e disciplinada rotina. Mesmo assim - faz a ressalva o próprio inspetor - 

faltava ali o método. E, sob todos os pontos de vista, o método viria atrelado ao conhecimento 

pedagógico do professor. Sem quaisquer habilitações, faltariam, neste caso, as competências 

necessárias para o domínio dessa arquitetura do ensino simultâneo: 

 

 

 
“Se as informações que me deram acerca deste professor forem verdadeiras, nenhuma censura 

merece quanto à assiduidade no serviço escolar, mas é certo que são tão acanhados seus 

conhecimentos que, por muito tempo que trabalhe, pouco conseguirá. Desconhece o professor, não 

faz mesmo idéia de que haja modos de ensino mais prontos e mais profícuos do que o individual; 

imagina que a gramática, a história, a corografia, se aprendem pela simples leitura de compêndios, 

que a escrita e a aritmética só se devem ensinar quando o aluno tem adquirido um certo grau de 

desenvolvimento. A ortografia é completamente ignorada pelo professor.” 

 

 

 

Quando comenta sobre o aproveitamento dos alunos, o inspetor salienta que 

efetivamente, embora não soubessem escrever, os alunos de fato eram capazes de ler, em 

consonância com o próprio conjunto de notas atribuídas para cada uma das disciplinas. 

Verificamos, pelo relato, a preocupação quanto àquele estilo, ainda imerso em práticas 

imemoriais, de ensinar a escrita muito depois do aprendizado da leitura, o que conduzia 

irredutivelmente à composição de uma grande quantidade de leitores potenciais que não eram 

entretanto capazes de mobilizar pelo escrito a destreza da leitura. A escola contentava-se, ao 

que parecia, ao ensino da representação escrita pela sua metade... 
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O ENSINO ATRAENTE E OS BONS RESULTADOS PEDAGÓGICOS 

  

 

 

 
“A frequência é regular, como em todas as povoações rurais;- o aproveitamento dos alunos é 

pouco, já por esta causa, já também pela falta de saber do professor. Pareceu a este que em todas 

as disciplinas e em todas as classes devia dar alunos habilitados, ou porque julgou que perderia se 

os não desse, ou porque imaginou que não lhe seriam examinados. O aproveitamento em leitura e 

aritmética, se não fôra a idade dos alunos e o tempo de frequência, era muito em favor do 

professor, mas o das outras disciplinas, como verifiquei no exame, era completamente nulo na 

maior parte dos alunos; conheciam a história, a gramática, a corografia, somente pela leitura. O 

que sobretudo estranhei foi a grande ignorância dos alunos em Doutrina Cristã.” 

 

 

 

 

Havia uma escola de meninas na Rua do Balcão na Vila de Mora. Era uma escola 

diferente. Ali não havia palmatória. A professora julgava que castigos ditos “morais” 

poderiam ser mais eficazes para obtenção da disciplina coletiva. Por castigos morais 

entendiam-se aqui práticas de constrangimento e de humilhação que revelassem, pela 

visibilidade, a culpa e o flagrante do delito cometido. Tratava-se com isso de conter e deter as 

futuras transgressões, pelo exemplo; não mais o exemplo da violência física, mas o recurso à 

violência simbólica, posta como mais adequada porque eficaz. Às alunas infratoras das regras 

escolares, determinava-se “ repreensão, isolamento, de pé, de joelhos”, além da utilização de 

letreiros, onde se poderia ler: “teimosa; preguiçosa; desobediente”.
254

 

O edifício, pertencente a um particular, teria sido alugado pela Câmara para o 

funcionamento da casa de escola por um preço exorbitante, a ponto de ter essa renda 

provocado celeuma entre os habitantes daquela terra. A mobília compunha-se de uma mesa 

velha, cujo primeiro destino teria sido a casa de jantar, dois bancos e 36 cadeiras novas. Como 

utensílio didático, havia apenas o quadro-negro, que, aos olhos do inspetor, “parece ter sido 

uma tampa de caixote”. 

A professora - Dona Virgínia Adelaide d’Assunção Reis -, com 23 anos de idade e 

portadora de curso da Escola Normal, era temporária, estando há apenas 8 meses no exercício 

da carreira. Ministrando aulas pela manhã e à tarde, dividia suas seis horas diárias entre o que 

se entendia serem os lavores e os exercícios literários. A disciplina das 39 alunas que 

frequentavam regularmente a escola era mantida, mesmo sem o recurso a castigos corporais.  

Embora utilizasse fundamentalmente os compêndios de Monteverde (Methodo 

facillimo e Bíblia da infância), a mestra se dizia adepta do método Castilho e declarava 

adequar os modos de ensino às diferentes situações colocadas em sala de aula. Utilizava, 

assim, o modo simultâneo para as classes mais adiantadas e o ensino mútuo para os 

principiantes, nas disciplinas de Leitura, Aritmética e Doutrina. Nas demais matérias, o modo 

de ensino era o individual. Para a prática da leitura, empregava também os princípios 

advindos da metodologia desenvolvida por Castilho, para exercícios de escrita orientava os 

alunos a cobrirem letras por ela mesma preparadas, à lápis. No restante, declarava utilizar 

metodologia rotineira. Pelo repertório pedagógico que expunha, bem como pelo resultado 

demonstrado pela própria situação de seus alunos, a professora foi bem vista pelo olhar da 

inspeção; embora, das oito meninas inspecionadas, houvesse 4 que não eram capazes de ler... 
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“Nada pode dizer-se em relação a esta professora e desempenho de suas funções escolares que não 

seja em seu abono. Tomando há 8 meses conta de uma escola frequentada por 42 alunas, de que só 

4 liam alguns nomes, muito para louvar é o adiantamento que tem tido em tão pouco tempo, 

embora as qualificações da inspeção não sejam as melhores: e, sem dúvida alguma, se pode 

assegurar que, se a professora tivesse à sua disposição utensílios e mobília própria de modo que 

pudesse empregar rigorosamente o modo misto, maior seria o adiantamento das alunas. Mas com 

uma só mesa, em que apenas podem escrever 6 alunas, com 7 ardósias, sem exemplares de escrita, 

sem tabelas de leitura, sem coisa alguma, enfim, que possa servir para o ensino intuitivo, muito 

tem feito a professora. 

(...) 

“A frequência escolar desta escola assaz prova a necessidade de sua criação e o interesse que as 

mães ligam à instrução de suas filhas: - só por grande caso faltam às lições e não esperam a hora 

marcada para entrarem; e um grande número há que, se a professora permitisse, estaria todo o dia 

na aula: - o que muito vem em abono da professora. O aproveitamento, como já disse, é regular 

nas disciplinas de leitura, escrita e aritmética; nas demais disciplinas não há por ora ensino, e 

quando o houver é mister que seja só prático com os elementos que a escola possa fornecer, 

porque não é de esperar que as famílias, na máxima parte das menos favorecidas, se prestem a 

comprar livros ou qualquer outro objeto de ensinamento, e até mesmo declaram à professora, 

quando lhe apresentam suas filhas, que não querem que lhes ensine mais do que ler, escrever e 

contar.” 

 

 

 

O relato do prática de ensino dessa professora constitui exemplo de uma atuação 

bem recebida e procurada pela população. Uma escola que explicitamente se detivesse ao ler, 

escrever e contar; um ensino que combinasse uma composição de atividades e modelos 

didáticos variados, de modo a sempre indagar a sua feitura, de modo a sempre apresentar 

soluções alternativas para o aprimoramento da ação pedagógica. Uma escola, enfim, que 

combinasse o modo simultâneo com uma certa atenção para com as individualidades. Uma 

escola, enfim, que se propusesse a olhar para si mesma. O ensino era, subitamente, atraente; 

havia alegria, dinâmica e vivacidade na estrutura da aula, que , mesmo que pudesse 

eventualmente ser inócua, em termos educativos, revelava a si própria como mais uma 

tentativa entre outras. O sorriso dos alunos, atestado pelo inspetor, parecia ser testemunha 

disso. 

 

Também sobre a dinâmica de dispositivos e recursos didáticos bem sucedidos 

note-se, pelo excerto abaixo transcrito - extraído do Relatório da inspeção à escola primária 

masculina situada em Portel -, que ser versado em metodologias de aprendizagem também era 

qualificação reputada essencial para definir o bom professor. Na Rua da Escola Régia, em 

Portel, o docente Manuel José Rodrigues (de 42 anos) - temporário no magistério público e 

lecionando há apenas 11 meses - era assim descrito pelo inspetor:  

 

 
 

“É um professor inteligente, zeloso e cheio de boa vontade; bem educado, ainda que de gênio 

forte; se tivera tido algumas lições de Pedagogia e fôra ajudado de melhores meios de ensino seria 

um excelente professor; e pontual no cumprimento de suas obrigações, bem morigerado e sabendo 

fazer-se respeitar. Nos onze meses que rege esta aula ( por testemunha de pessoas que bem 

conheciam o estado dos alunos que mal soletravam quando o professor tomou conta deles ) tem 

colhido muito bons resultados; pela minha parte, afirmo que em nenhuma escola das que até hoje 

visitei ouvi ler com mais correção e melhor acento do que nesta. A escrita não está a par da leitura, 

e isso é seguramente devido à falta de bons exemplares. A aritmética e sistema métrico, se foram 

mais dirigidos pela prática, dariam melhores resultados; contudo todos os alunos fazem 

expeditamente as operações.”
255
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Este docente, como fica explícito pela avaliação da inspetoria, possui, em relação 

aos 71 alunos matriculados, 40 com frequência regular. Dos oito meninos inspecionados, 

todos particamente liam e escreviam com destreza. O aproveitamento dos alunos, 

considerando o pouco tempo em que estariam debaixo da liderança daquele professor, era 

portanto bastante satisfatório, embora houvesse, como era hábito, elevado índice de abandono 

da vida escolar em prol de serviços domésticos. Aqui, o segredo seria a adequação 

metodológica, pois, apesar de carecer da necessária preparação pedagógica, o professor 

procurava alfabetizar a partir de metodologia alternativa inovando a rotina tradicional, perante 

o recurso ao ensino fonético desenvolvido por Castilho. Ao que parece, fazia algum sucesso. 

 

 

 

 
“A casa de escola era antigamente uma igreja ou capela, mais comprida do que larga, um pouco 

abaixo do nível da rua e recebendo luz tão somente por um dos lados, por duas janelas que, 

estando a boa altura para os de dentro, estão todavia tão baixas para os de fora, que são acessíveis 

a todos que passam, por pequena que seja sua estatura, do que resulta ser a aula muitas vezes 

perturbada, com grande desespero do professor, por alguns (...) que se divertem em distrair os 

alunos. A mobília, aliás, feita segundo os preceitos pedagógicos, foi todavia tão economicamente 

construída, que, faltando-lhe a precisa solidez, em pouco tempo se tem estragado, carece de 

reparos e alguns bancos há que não podem deixar de ser substituídos por novos. O quadro preto é 

bom; o único utensílio pertencente à escola.Um mapa pequeno de Portugal que há na escola 

pertence ao professor.” 

 

 

 

Um bom professor; uma má escola. Esta parecia ser, no caso, a situação. O 

inspetor responsabiliza a ausência na povoação - como de resto em todas as demais vilas e 

aldeias do Alentejo - de alguém que promova a concorrência da população à escola. As 

exigências domésticas concorriam, em patamar desigual e portanto desleal, com as exigências 

da escola e essa seria talvez a principal causa para que os alunos abandonassem a vida escolar, 

antes de poderem ser qualificados como prontos no final do ano letivo, antes também de 

poderem prestar exames em liceus e na própria escola. Era a família quem, em última 

instância, forçava as crianças a abreviarem o tempo de escola para precocemente ingressar no 

espaço do trabalho. 

 

 

 
 

O MÉTODO LEGOGRÁFICO: LEITURA E ESCRITA SIMULTANEAMENTE 

 

 

Outra escola que funcionava bem era a conhecida Escola do Conde do Ferreira, 

com sede no Largo do Sacramento de Nossa Senhora da Villa em Montemor-o-Novo.
256
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 De acordo com o que pudemos depreender do texto publicado no periódico O conimbricense - número 2118 

- no ano de 1867, esse mesmo Conde de Ferreira teria também sido bemfeitor de uma escola em Condeixa, 

sendo que, naquela ocasião, havia sido inaugurada a primeira pedra da instituição. A comemoração de 

inauguração do edifício escolar que estava para ser ali construído vem a ser assim relatada: “Para esse fim, à 

hora marcada, se dirigiu para o aprazível local da casa, ao cimo da rua do Outeiro, a câmara, autoridades e 

reverendo reitor da vila; e mesmo no meio de um concurso numeroso do povo, ao mesmo tempo que a 

filarmônica da vila tocava diferentes peças de música, teve lugar a colocação da primeira pedra, lançando-se 

ao alicerce da casa, no cunhal da frente e lado do poente uma grande pedra. Depois de assente, foi pelo 
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nome da escola vinha do fato de o Conde Ferreira haver legado ao município a casa da escola. 

O edifício, aliás, estava já em mau estado de conservação, com reparações por serem feitas, 

particularmente de suas madeiras “expostas à ação do tempo”.
257

 A casa prevista para 

habitação do professor ficou por acabar, estando, portanto, inabitável. A mobília estava em 

bom estado, sendo suficiente para os 60 alunos ( dentre os 104 que haviam se matriculado no 

ano letivo de 1874-5 ) que frequentavam regularmente a escola. Utensílios, havia entretanto 

apenas 2 quadros-pretos. 

 

 

 

 
“Quando esta cadeira foi posta a concurso, ofereceu a Câmara ao Professor que nela fosse provido 

uma gratificação de 50$000 em vez da de 30$000 que por lei lhe devia dar, e a mais uma 

gratificação de 10$000 por cada aluno a que apresentasse aprovado em exame de admissão ao 

concurso dos liceus: este incentivo acabou porque o Ministério do Reino, quando o orçamento da 

Câmara ali subiu à aprovação, foi cortada aquela verba, requereu o professor a restituição dela 

como condição do seu concurso, mas não foi ainda atendido; entretanto, não tem deixado de 

mandar a exame todos os anos alguns alunos - este ano tem só dois: os números 64 e 134 do mapa 

nº3. Em vista do que teve exposto nas respostas aos quesitos pode o governo avaliar de que 

vantagem será no nosso país uma inspeção permanente às escolas, completamente desembaraçada 

de todas as peias e atritos administrativos que não melhoram, ou antes agravam, o mal que há no 

nosso professorado, e não sustentam nem incitam o que há de bom. O Professor atual tornar-se-ia 

um bom professor se o não desgastassem com o abandono que o deixam, a ele e à sua escola.” 

 

 

 

Desde que foi aberta aquela aula, a Câmara - responsável pela reparação e 

conservação do mobiliário - não tomou sequer conhecimento da escola. Os alunos, que não 

recebiam nenhum tipo de material, todos os meses levavam ao professor 20r. ou 40r. Para 

comprar a tinta. Penas e papel, eles traziam de casa. Teria havido no local uma Comissão 

Promotora do Ensino Primário - presidida por D. Alexandre -, mas, como declara o inspetor, 

 

 

                                                                                                                                                         
reverendo reitor recitada a oração própria, benzendo não só esta pedra, mas todo o recinto da casa. Subiram 

então ao ar muitos foguetes como sinal de regozijo por se começar uma casa da escola para o sexo masculino 

de que tanto carecia aquela vila. De tudo se lavrou em seguida o competente auto, que foi assinado pela 

câmara e mais autoridades e cidadãos presentes.” (O CONIMBRICENSE, número 2118, ano 1867) 
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método, inquestionáveis. 
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“(...) funcionou pouco tempo: há mais de quatro anos que este cavalheiro deixou, por motivos que 

não posso anunciar, de ter o interesse que outrora mostrou pelo progresso da instrução dos seus 

concidadãos, e, desde esse tempo, não só cessaram as visitas à escola, mas deixaram de celebrar-se 

os exames escolares e de se distribuírem aos alunos os prêmios que a Câmara dava aos mais 

distintos.” 

 

 

 

No ano letivo anterior ( 1873-4 ), dos 85 alunos com frequência regular, 4 foram 

considerados prontos no fim do ano e aprovados em exames de admissão perante algum liceu. 

No ano letivo que então corria - 1874-5 - todos os alunos inspecionados foram considerados 

bons em leitura, pelo menos suficientes em escrita, sendo a quase metade deles medíocre em 

aritmética. O professor - Álvaro Teixeira de Carvalho -, de 25 anos de idade, tinha aprovação 

em exames de Português, Francês, Inglês e o curso de 1º Grau da Escola Normal, sendo 

considerado pelo inspetor o mais apto dentre todos os que pudera observar, no que dizia 

respeito à sua capacidade literária. Para o inspetor, a marca decisiva para o êxito pedagógico e 

didático deste docente estaria posta em sua formação: “a Escola Normal é a principal causa do 

aproveitamento e regularidade da sua escola.” O comportamento moral e civil do professor 

era também dos mais recomendáveis - dado que na comunidade era “benquisto e tido em 

consideração”. Tinha já mais de 5 anos de experiência e era vitalício no magistério público. 

 

 

 

 
“A frequência desta escola é proporcionalmente a mais regular que tenho encontrado, o que 

seguramente é devido à maneira por que o professor dirige os seus exercícios e ao bom tratamento 

que dá aos seus alunos; procuram estes por seus próprio impulso não faltarem a alguma das lições 

e quando seus serviços domésticos os inibem de assistir a uma diligenceiam sempre assistir a 

outra; - a variedade do trabalho em comum é também um bom meio de lhe não tornar enfadonha a 

estada na escola. O mapa nº 2 mostra, o que em poucas aulas se encontra, o ensino da leitura - 

escrita e aritmética dado igualmente a toda a escola, e o mesmo aconteceria a todas as disciplinas 

se pudesse empregar o ensino intuitivo. Nestas três disciplinas o aproveitamento é muito regular.” 

 

 

 

 

Nota-se que, além da formação que tivera para o magistério, outros atributos 

contribuiriam para o sucesso deste professor. Sua aula era pautada pelo modo simultâneo de 

ensino que, como destaca o inspetor, não era ainda uma característica comum à maioria das 

escolas. O registro da inspeção fala acima em aprendizado da “leitura-escrita” e o faz de 

modo proposital. Como veremos adiante, esse professor declararia utilizar do método 

legográfico, que, por sua vez, consistia na tentativa de Caldas Aulete relativamente ao ensino 

das habilidades da leitura e da escrita simultaneamente. Na época - como já vimos - 

costumava-se ensinar primeiramente a leitura; e apenas na sequência é que viria o 

aprendizado da escrita e da aritmética. Verificamos que, como já ficou caracterizado para o 

caso da escola feminina de Mora - descrita logo atrás -, outro fator determinante da prática 

bem-sucedida no magistério era a variedade de atividades didáticas e de trabalho coletivo, o 

que a inspeção julgava determinante para cativar a atenção e o interesse dos alunos evitando, 

assim, o enfado em relação às lições da escola. A propósito, no que dizia respeito 

especificamente ao aprendizado dos alunos, o inspetor acrescenta: 
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“(...) em geral é regular. Além dos alunos que examinei, assisti à lição das duas classes, ou grupos 

em que estão divididos os principiantes, pelo método legográfico; palpei as vantagens dele e 

verifiquei nas classes mais adiantadas uma correção na pronunciação tanto mais louvável quão 

difícil é debelar nestas terras o vício pátrio de acrescentar um -e- a todas as palavras terminadas em 

-r-, e mudar o e final em ei .” 

 

 

 

 

Apesar de ser grande o número de alunos que acorriam àquelas aulas, o professor 

era capaz de manter a disciplina em classe sendo, ainda, por todas as informações que o 

inspetor diz ter podido obter, zeloso e assíduo em seu serviço. A instrução primária era, pelas 

arroladas, extremamente concorrida desde a sua chegada naquela localidade. Ministrando suas 

aulas divididas em três horas pela manhã mais três horas à tarde, o docente ensinava também 

o francês a alunos particulares, em seu tempo de intervalo.  Como modo de ensino adotado, o 

inspetor tem dificuldade em precisar: “misto, simultâneo, mútuo” - diz, tentando não errar. O 

método adotado - como já pudemos anotar - era o legográfico, de Caldas Aulete. No parecer 

do inspetor, o professor só não fazia uso do método intuitivo “porque lhe faltam os meios de o 

empregar com resultado, pois que, como já disse, não tem a aula coisa que prenda a vista; que 

desperte a curiosidade tão natural na mocidade e que ponha a desenvolver-lhe a inteligência”.  

Nessa escola, evidentemente, a Cartilha Nacional de Caldas Aulete era o 

compêndio mais utilizado, seguida pela Bíblia da Infância de Monteverde, as Leituras 

Populares de Brito Aranha, Logares Selectos de Cardoso, Quadros Históricos de Silveira 

da Motta, História de Portugal de Midosi, Moral-Cathecismo de João Felix 

Pereira,Corografia de Henrique Freire, Compêndio de Desenho de Theodoro da Motta. 

Embora não tivesse registros escritos ou anotações muito regulares, o professor distribuía bem 

o seu tempo e - no parecer da inspeção - as matérias eram bem organizadas, divididas e 

classificadas por tempo, por horários das lições e por níveis de aprendizado dos alunos. Já 

observava-se que a chave do sucesso passaria por aí. Além disso - outro dado interessante e 

que coincide com a também considerada boa professora das meninas na vila de Mora -, este 

docente não costumava aplicar qualquer tipo de castigos físicos sobre seus alunos. Deixava-

os, antes, privados de irem a casa no intervalo das lições e ficavam também às vezes de 

joelhos no meio da sala; mas não apanhavam. Boa formação, modo simultâneo, ensino 

concomitante da leitura, da escrita e do cálculo, criatividade e variedade de situações e 

exercícios pedagógicos, organização do tempo e dos horários, classificação das matérias, 

abolição do castigo físico, substituição, talvez, do medo pela curiosidade; seria esse o segredo 

da vitória na instrução primária? 

 

 

 

 
O PODER LOCAL DENTRO DA ESCOLA E O PROFESSOR SUBSTITUTO 

 

 

 

Ao pensarmos no projeto pombalino enquanto uma arquitetura sistematizada e 

harmoniosa de uma rede centralizada de escolas, supervisionadas e controladas pelo poder 

central, ao pensarmos na pedagogia pombalina como uma verdadeira geometria social do 

político, surpreendemos-nos ao nos depararmos com a crua e desordenada realidade daquele 

final de século XIX, quando a responsabilidade pela escolarização, na maior parte das vezes, 

sob o encargo das Câmaras e das Juntas de Paróquias, ficava circunscrita fundamentalmente 

ao poder local, quando não era deixada exclusivamente em mãos da boa vontade e da 
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generosidade do próprio professor. Que tipo de forma escolar era essa, que de maneira tão 

sincopada, tão desconectada, se vinha criando? Havia sentido e unidade nisso? Estamos 

falando do século que, ao desejar refundar a nação, projetou a invenção de tradições pela via 

da escola nacional; mas estamos mesmo diante da acepção da escola única? Quem era, afinal, 

essa escola, que tanto carecia de um quadro de ‘pesos e medidas’? 

 

 

 
“(...) a Junta não tem cuidado da sua reparação, nem ao menos consertado os telhados, do que 

resulta penetrar-lhe em abundância a água da chuva; e além da frieza e umidade decorrente da 

inferioridade do solo em relação ao da rua, acresce a contínua passagem de toda espécie de veículo 

para a estação do caminho-de-ferro, de modo que os exercícios escolares não podem ser dirigidos 

com a devida quietação, já pela distração dos alunos, já pelo ruído inevitável. A mobília oferecida 

pela Junta é imprópria (...) Utensílios escolares limitam-se a um quadro-preto dado pelo professor, 

porque a Câmara de Montemor não lhe deu mais do que o cavalete. A um canto duma casa interior 

onde dormia o professor Castelo Branco achou-se um quadro do novo sistema de pesos e medidas 

coberto de pó e teias de aranha e sem réguas; roguei ao professor atual que que o mandasse por-lhe 

umas réguas e que salvasse um instrumento de ensino tão necessário e cuja falta eu lamentara em 

todas as escolas - um cidadão útil que m’ouvia encarregou-se de o mandar colocar na escola 

devidamente.”
258

 

 

 

 

O edifício dessa escola situada na freguesia de Santo António de Vendas Novas 

havia sido gratuitamente cedido pela Junta de Paróquia, mas faltavam-lhe todas as condições 

pedagógicas possíveis. Além de estar colocada exatamente na passagem para o caminho de 

ferro, a casa era fria e úmida; a mobília que compunha o espaço escolar era insuficiente, 

inadequada e estava, além de tudo, em péssimo estado. O professor responsável por aquela 

cadeira não era o que então estaria a regê-la, quando ocorre a visita da inspeção. Na verdade, 

o professor efetivo era João de Lemos Seixas Castello Branco, que se encontrava internado no 

hospital de Évora desde 25 de Janeiro daquele ano de 1875. 

 

 

 
“Em seu lugar, com autorização do Administrador do Concelho, deixou o ex-professor de ensino 

primário Diniz José dos Santos, de 31 anos de idade, robusto e vigoroso, que frequentou o Liceu 

de Évora, onde tem aprovação nos exames finais de Português, Francês, Latinidade, Filosofia, 

Geografia e História e Matemática elementar; provido temporariamente na cadeira de ensino 

primário de Vendas Novas em Março de 1866, abandonou o ensino em Maio de 1872 e dispõe-se a 

entrar novamente no magistério fazendo novo concurso. Do professor Castello Branco, nada posso 

dizer porque na escola nada achei que pudesse dar-me os esclarecimentos necessários. É este um 

dos muitos casos que revelam bem a nossa organização das escolas: - o professor adoeceu 

gravemente, veio para o hospital de Évora e, ao passar por Montemor, disse verbalemente ou por 

escrito que deixava em Vendas Novas para o substituir a Dinis José dos Santos; o administrador 

deu-se por satisfeito, não participou ao Comissário de Estudos e não deu ao professor em exercício 

nomeação de interino, de modo que está servindo sem forma alguma legal, e se o Prof. Castello 

Branco lhe não deu alguma coisa, servirá de graça.” 

 

 

 

O professor então em exercício - Dinis José dos Santos - mostrava-se zeloso e - 

considerando o que ele mesmo dizia sobre o estado dos alunos anteriormente à sua chegada - 

muito havia feito, conseguindo significativo progresso com o adiantamento de seus 
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estudantes. Ministrando seis horas diárias divididas nos períodos matutino e vespertino - 

como, aliás, era hábito, para as escolas primárias naquela época - ensinava também alguns 

adultos à noite, utilizando para essas lições suplementares a própria casa de escola.  

Procurando empregar o modo simultâneo de ensino, o mestre conduzia suas aulas 

mediante a repetitiva rotina, que - de acordo com o inspetor - era comum a todas as escolas 

onde os professores desconheciam metodologia. O professor substituto desconhecia, ainda, o 

valor do vencimento a que teria direito, posto que, segundo ele, desde que principiara a 

ministrar aquelas aulas, em 25 de Janeiro, nada recebera. As dificuldades daquele professor 

teriam sido acrescidas - como ele mesmo atesta - pelo fato de não haver quaisquer registros de 

matrículas e de movimentação de alunos no período que antecede a sua chegada. A ser 

verdadeiro o estado em que encontrou a escola, aquele docente substituto teria efetivamente 

feito substantiva melhoria dos níveis do aprendizado escolar. Mesmo assim, ele manifestava 

sua preocupação quanto ao fato de não haver naquela freguesia exames anuais de instrução 

primária. A esse repeito, recordaria sua própria experiência anterior, naquela cadeira que 

outrora regia:  

 

 

 
“(...) diz o professor que quando regeu anteriormente esta mesma cadeira deu parte à Câmara que 

fazia ao fim de agosto os exames escolares e que desejava que a Câmara ou algum vereador 

assistisse esses exames. A Câmara respondeu que fosse o Professor e os alunos a Montemor - a 4 

léguas de distância.” 

 

 

 

 

Seria apenas uma valorização retórica aquela que as municipalidades mantinham 

para com a educação ou o exame escolar não era tomado ali no Alentejo como finalidade real 

daquela instrução elementar? Seja como for, parece-nos que, entre representações e práticas 

sobre a escolarização, as distâncias parecem ser maiores que as aproximações. De qualquer 

modo, a preocupação do substituto em agradar o inspetor é, por outro lado, notória. Não sendo 

particularmente zeloso quanto à limpeza da sala de aula, ao saber que o inspetor entrara em 

Vendas Novas,  Dinis José dos Santos mandou imediatamente um de seus alunos varrer a 

escola, de maneira que, quando ocorreu finalmente a chegada da inspeção, havia ainda “uma 

grande poeirada”. Como recurso didático, este docente costumava evitar os castigos físicos, 

utilizando a palmatoada em ocasiões extraordinárias, mas preferindo a ela as repreensões e a 

conservação do alunos em pé durante o período de seu castigo. Além de dedicar-se a seus 

deveres específicos, o professor declarou ter contribuído para tornar a sua aula mais 

concorrida, através de trabalho que fizera - nos meses de fevereiro e março - junto aos pais 

daquela comunidade, no sentido de que enviassem e mantivessem seus filhos na escola. Um 

pai, que era proprietário da região, confirmaria: tudo aquilo que os alunos aprenderam de 

sistema métrico, de história e de gramática, era inteiramente decorrente do esforço e do 

empenho daquele professor.
259

. Realmente, pelo resultado da averiguação do inspetor, dentre 

os oito alunos aleatoriamente selecionados, havia apenas dois que não liam nem escreviam, 

pelo menos de maneira suficiente. Sobre o professor anterior, em compensação, assegura o 

inspetor o seguinte: 
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 “Como já disse, a ser verdadeira a informação do professor Dinis, muito progresso têm feito os alunos sob 
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fevereiro e março, andou pedindo aos pais que lhe mandassem os filhos para a escola: e esse pouco ensino que 
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“Nada posso dizer de positivo a respeito do professor e seu serviço. As informações que me deram 

são que o estado físico do professor ainda antes de se recolher ao hospital era já tal que não podia, 

embora com boa vontade, desempenhar-se de seus deveres escolares: cheio de dores, mal podendo 

arrastar-se em duas muletas, assistia à aula, é verdade, mas nenhum interesse tomava pelo 

adiantamento dos alunos: há esperança de poder melhorar um pouco, mas não de se curar; pelo que 

mais utilidade viria ao ensino em aposentar este pobre homem, dando-lhe um bocadinho de pão, 

do que conservá-lo na direção de uma aula, cujo serviço carece de um certo vigor e bem-estar 

físico que ele já não pode ter.” 

 

 

 
 

 

CONCORRÊNCIA DO TRABALHO INFANTIL COM AS LETRAS DA ESCOLA 

 

 

 

 

Em Montemor-o-Novo, na freguesia de Santa Maria Maior de Cabrela, havia uma 

escola primária para meninos com sede na Rua Direita de Cabrela. O edifício dessa escola, 

bem localizado para a concorrência dos alunos que ao estudo acorriam, pertencia ao Prior 

daquela freguesia, havendo sido diretamente alugado ao professor “ que o paga à custa do 

trabalho de escrituração que presta ao mesmo Prior”.
260

 Com a porta fechada, nota-se a 

ausência de luz e de ventilação na escola. Sobre as condições interiores à sala de aula, 

“utensílios não há e mobília consiste numa só mesa em péssimo estado e nuns bancos que 

prestou a Mesa da Misericórdia”.  

O professor António Joaquim Xavier é um secular de 36 anos, interino há dois 

anos e meio no magistério público. Apresentava bom comportamento moral e civil e sua 

conduta era aprovada pelos concidadãos que o inspetor consultou. Entretanto, no que dizia 

respeito à sua capacidade literária e aptidão para o ensino, os resultados da inspeção não lhe 

foram favoráveis. Com registros deficientes de matrícula, habituou-se a adotar formas 

rotineiras de gerir a sala de aula, “não tendo conhecimento de nenhum outro método que a 

Pedagogia aconselha, nem possibilidade de o empregar sem utensílios alguns”. Curioso é que, 

quanto aos castigos aplicados, o professor se recusasse a adotar a prática da palmatoada, 

contrariando com isso - como ele próprio costumava declarar - a expectativa e mesmo o 

desejo das famílias de seus alunos. Como castigo, limitava-se, então, a aplicar “a repreensão, 

fazê-los pôr de pé e alguns outros estímulos que as circunstâncias lhe sugerem, o que naquela 

povoação lhe é censurado, tratando de brando e queixando-se de que não usa da palmatória, 

mão que aquela gente julga indispensável para o bom ensino.”  

Sobre o cumprimento do serviço escolar pelo docente, o inspetor recorda que o 

magro salário que se costumava obter no magistério, prejudicava inevitavelmente o potencial 

de desempenho dos profissionais naquele ofício envolvidos, especialmente quando se tratava 

da condição e do lugar ocupados pelos ‘interinos’. Além disso, a carência de utensílios 

escolares dificultava sobremaneira o trabalho escolar: 
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“O professor está servindo interinamente este lugar por nomeação do Administrador do Concelho 

de Montemor de 1º de maio de 1873 (...) Em virtude da classificação de suficiente que obteve no 

exame que fez para o magistério primário - em Évora - em 15 de Dezembro de 1874 requereu ser 

provido nesta cadeira ou em qualquer das outras que indicou em seu requerimento, e deseja 

ansiosamente sair deste estado de interinidade, porque não pode viver com tal ordenado. O serviço 

escolar, pelas respostas já dadas, não pode ser desempenhado, os alunos não têm onde escrever, 

não têm ardósias, não há quadro preto, os exercícios, portanto, de escrita e de aritmética, são feitos 

pelos alunos em casa e submetidos à correção do professor na hora da aula.” 

 

 

 

 

O aproveitamento dos 17 alunos que efetivamente frequentavam a escola foi 

considerado regular, sendo que poderia evidentemente ser melhorado se houvesse condições 

apropriadas para o trabalho escolar, aprimoramento na situação material dos objetos didáticos 

e dos utensílios utilizados na atividade docente, se os salários da profissão do magistério 

fossem mais apropriados... enfim, se a frequência daqueles meninos à escola fosse 

minimamente regularizada em termos de assiduidade, permanência e observância aos horários 

e ao cronograma escolares: 

 

 

 

 
“A maior parte dos alunos que frequentam a aula pertence a famílias pouco favorecidas que se 

empregam nos serviços de campo, e muitas vezes a grande distância da povoação; a necessidade 

de ir buscar lenha, água e ir levar almoço e jantar aos pais que andam longe, faz com que a 

frequência, proporcionalmente muito regular, não seja contudo acompanhada da comparência à 

hora própria; e alunos há que, não deixando de vir à aula, assistem contudo nela só uma hora, hora 

e meia, faltando umas vezes de manhã e vindo de tarde ou vice-versa; de modo que não duvido 

afirmar que é regular o aproveitamento; porque, atendendo a todas as razões a par do tempo que 

têm de escola, o aproveitamento é proporcionalmente regular em relação às disciplinas leitura, 

escrita e aritmética; enquanto às outras é pouco ou nulo, como se vê no respectivo mapa.” 

 

 

 

Havia, como se nota, uma rota própria agendada para a escolarização que, para se 

efetivar enquanto projeto, deveria se dar concomitante e homogeneamente por todas as classes 

de ensino primário que, no território nacional, estivessem, de algum modo, sob a égide do 

Estado. A forma escolar, que se tencionava pôr a funcionar, estava ainda sendo engendrada, 

em seus horários, em seu lento e multiforme compasso, em seu ritmo, que, de moderno, nada 

parecia ter... 

O estudo do cotidiano inevitavelmente nos afasta das tipologias e dos pré-

julgamentos, que tantas vezes capturam e aprisionam o olhar do estudioso do fenômeno 

educativo. Por outro lado, corre-se o risco - nessa reconstituição da constelação daquilo que é, 

por definição, o trivial - de formatar a análise perante elementos pouco elucidativos da 

acepção do genérico, do fato social enquanto uma totalidade. De qualquer modo, preferimos 

acreditar, com Azanha, que o estudo dessa atmosfera cotidiana poderá vir a se constituir em 

estratégia privilegiada para recortar alguns contornos da identidade coletiva, tanto por suas 

especificidades quanto pelos rastros da dimensão societária. Compreender a história da escola 

deve ser, antes de qualquer coisa, apreender algumas das dimensões postas pela vida 

corriqueira das práticas da relação de ensino-aprendizagem.
261

 É portanto, ao indiciarmos a 
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 Acerca da relevância e da carência de estudos que, através dos registros dados pela cotidianidade, mostrem-
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particularidade da história da escola, que nos tornamos aptos a recompor sua perspectiva mais 

abrangente, mais genérica, suas tendências. Ao percorrermos assim essa variada gama de 

escolas e de situações pedagógicas que foram estruturadas a partir de relatos de protagonistas 

da época, procuramos elementos, no mínimo, para fazermos as perguntas corretas, se 

quisermos efetivamente nos aproximar daquele universo pedagógico posto na dinâmica da 

sala de aula da escola portuguesa de meados do século XIX. O cotidiano é indubitavelmente 

aquilo que mais rapidamente desaparece. Daí a necessidade de sequestrar o que os indícios 

nos permitem relatar desse dia-a-dia, aparentemente tão familiar e tão estranhamente outro. 

Era talvez a mesma escola que, em cada sítio, adquiriria um feição muito sua, muito 

particular, muito única: experiências que, ao se entrecruzarem, nunca se encontram de fato... 

 

 

 
 

 

 

O PROFESSOR FOI ATACADO POR ALIENAÇÃO MENTAL... 

 

 

 

 

A escola primária do sexo masculino de Vianna do Alentejo estava sediada no 

Largo de São João da Villa, na freguesia de Nossa Senhora De Annunciação do distrito de 

Évora. A Câmara Municipal de Vianna cedera gratuitamente o edifício para funcionar como 

casa de escola, como era hábito em vários concelhos da região. O edifício, a propósito, 

encontrava-se em bom estado de conservação, em boas condições para receber aquela 

população escolar que para lá acorria, tinha mobília apropriada, que, aliás, havia também sido 

ministrada pela Câmara, que, para além do mais, havia prometido tapar a janela do fundo e 

abrir outra em outra parede. Os utensílios dos quais se dispunha eram basicamente dois mapas 

de Portugal de Bittencourt, um mapa-mundi, um quadro de pesos e medidas. A Câmara 

fornecia também papel, penas e tintas a todos os alunos que frequentavam a escola, sem 

exceção, satisfazendo em suas “despesas diversas” as necessidades da escola, posto que não 

havia no orçamento municipal verba específica para tal auxílio. Verifica-se - pelo relato do 

inspetor – que se tratava de uma localidade que efetivamente apostava no valor da instrução e 

na necessidade do bom uso da escolarização por parte das crianças da região. Mostra talvez 

que existia no Portugal daquela altura pais e comunidade que verdadeiramente apostavam na 

possibilidade potencial da escolarização da juventude portuguesa, fosse como alavanca para 

aprimorar o futuro, fosse como meio de qualificação para algumas habilidades tidas por 

necessárias para a vida prática. O inspetor revela quais outras agremiações da sociedade civil 

daquela localidade empenhavam-se no trabalho de incentivar a ida à escola por parte dos 

                                                                                                                                                         
da educação daquilo que pareceria óbvio se não fosse tão ausente do quadro das preocupações de nossas 

investigações acadêmicas mais usuais: “Desconhecemos tudo sobre essa vida e dela não temos quase registro, a 

não ser pelas reminiscências pessoais fortuitas e pelas fixações literárias ou artísticas em geral. Mas nem a 

recordação pessoal e nem o registro artísitico são suficientes para a constituição de um saber esquemático 

sobre a educação de uma determinada época, podendo no máximo oferecer pistas e subsídios para 

investigações específicas, mas não substituí-las. O mais, que é o imenso fluxo de pequenos episódios, 

aparentemente atípicos e sem importância, desapareceu ou desaparecerá sem marcas. A evidência desse 

desaparecimento surge muito nitidamente quando formulamos até questões muito simples a propósito de 

quaisquer aspectos, passados ou presentes da vida cotidianda escolar. Por exemplo, há sequências fixas nas 

atividades escolares ao longo do dia? Por que e como foram estabelecidas? O que se costuma fazer na primeira 

aula de alfabetização? Como se alfabetizava no final do Império? E há dez, vinte, quarenta anos atrás? Quais 

as diferenças que ocorreram ao longo dos anos? Como são feitas as reuniões pedagógicas? E o registro das 

atividades de ensino, como evoluiu de 1930 para cá? Etc.” (José Mário Pires AZANHA, Uma idéia de 

pesquisa educacional, p. 58) 
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meninos: “a Mesa da Misericórdia fornece a escola de livros para todos os alunos sem 

exceção e a Associação de Caridade tem dado vestuário a alguns alunos da escola como 

prêmio de sua boa frequência; o número depende dos meios de que pode dispor.”
262

 

Havia ali duas bibliotecas populares. Uma, que havia sido entregue à Misericórdia 

pelo seu criador (dela, biblioteca) , que a conservou, destinando todos os anos uma verba 

específica para a compra de livros. Outra, instituída pela Associação de Caridade. O 

farmacêutico A. J. Moniz e o médico A. J. Souza eram os encarregados da guarda e 

administração dos livros. A suposta Comissão Promotora do Ensino Primário - sobre a qual 

indagava o impresso - seria aqui composta pelo Administrador do Concelho, pela Câmara, 

pela Misericórdia e pela Associação de Caridade, já que - nas próprias palavras do inspetor - 

“é difícil dizer qual se empenha mais no desenvolvimento da instrução dos seus 

administrados; e o resultado bem se revela em todas as respostas a estes quesitos.” Nas 

“observações gerais acerca do edifício, mobília e utensílios escolares”, encontramos escrito o 

seguinte: 

 

 

 

 
“O edifício da escola era um capela dedicada a São João, mas já há anos abandonada. A Câmara 

pediu-a para ali estabelecer a escola e reparou-a. Está situada à entrada da vila, numa pequena 

elevação circundada de um muro que a separa das ruas e estradas laterais;- o espaço entre este 

muro e a escola é todo arborizado. A escola, precedida de um vestíbulo, é bastante espaçosa, e 

quando um dia a assoalhem de madeira, lhe tapem a janela do fundo, que ora tapam com um pano 

escuro para obstar a entrada de uma luz demasiadamente viva,- lhe rasguem as outras que já tem, e 

lhe abram uma nova, ficará uma excelente escola, e o Presidente da Câmara, a quem lembrei estes 

melhoramentos, prometeu fazê-los logo que tivesse meios disponíveis. A mobília e utensílios de 

que já falei são todos apropriados; estes têm ainda muito pouco uso, e aquela carece de alguns 

reparos, e de ser pintada, o que se vai fazer dentro em pouco.” 

 

 

 

 

O professor estava ausente e por isso não puderam ser encontrados os registros e 

os mapas da inspeção. Luiz Bernardino Pacheco, professor temporário, não chegou a dois 

meses na cadeira, por ter ficado “mentalmente alienado”. Ele havia tomado posse em 23.11.74 

e deixou a função em 7.1.75. Enquanto lá esteve, revelou - ao que consta - bom 

comportamento moral e civil. Sob esse aspecto, as autoridades locais parecem ter sido 

unânimes em certificar ao inspetor “as boas qualidades do professor” afastado, declarando, 

por tal razão, lamentarem sua perda.  

De acordo com o relato das pessoas consultadas, o professor dava duas lições de 

três horas cada uma e às vezes ultrapassava o período previsto para essas aulas, prolongando 

as lições dos alunos. Chegou a recompensar mais de uma vez os alunos mais destacados, 

oferecendo-lhes livros apropriados à sua idade. Havia anualmente a ocorrência de exames 

naquela escola, posto que, segundo o inspetor, essa era uma prática já tradicional naquele 

concelho. O júri para tais exames compunha-se de “pessoas de conhecida aptidão nomeadas 

pelo Administrador do Concelho”. Satisfeito com o entusiasmo daquela comunidade para os 

assuntos relativos à instrução, mas decepcionado com a situação pela qual a escola fôra 

fechada, o inspetor preocupa-se com aquela contraditória condição de uma escola vazia a 

despeito de um enorme potencial educativo da região onde se instalara: 
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“Não posso dizer coisa alguma a respeito do professor nem do serviço escolar porque a escola está 

fechada. Depois da retirada do professor, atacado de alienação mental, tem o administrador do 

Concelho procurado em vão quem interinamente o substituísse porque em Vianna ninguém quer ir 

exercer o lugar por tão pequeno ordenado, e de fora muito menos. Assim, continua a escola 

fechada até que o Governo resolva o que se há de fazer num caso semelhante.” 

 

 
 

 

 

 

MAL ESTAR E INDIFERENTISMO DOCENTES COMO OBSTÁCULOS AO BOM  APRENDIZADO 

 

 

 

 

Percebemos que o entusiasmo é matizado pela ausência de um salário que se 

compatibilizasse minimamente com as exigências de um profissional do magistério. Pareciam 

ser, de fato, bastante pequenos os estímulos para que pessoas relativamente ilustradas 

optassem por se entregar ao ofício do ensino. Sem benefícios materiais, mesmo o lugar social 

ocupado por esse educador escolar não era dos mais valorizados pelas famílias e pela 

sociedade, de maneira geral. O lugar de professor de aldeia era, então, extremamente 

sacrificado, já que, na grande maioria das vezes, enviava-se o docente para uma região na 

qual ele ficaria desterrado, posto que não teria ambiente social que o pudesse abrigar. 

Solitário e frustrado em seu trabalho, era comum ocorrerem casos de indiferentismo do 

professor por sua atividade cotidiana, em uma rotina que nem sempre lhe poderia parecer 

suportável. Esse professor de aldeia, descrito por vezes de modo algo romântico pela literatura 

da época, contraria os próprios ideais que eventualmente haviam sido para ele traçados. Não 

há modelo, não há roteiro explicativo, não há paradigma, não há sequer a homogeneização 

institucional da escola, tão cara a nossos atuais historiadores da educação. Havia, isso sim, um 

veio de desesperança, de descrédito, de desânimo por uma profissão na qual as mais variadas 

tentativas por vezes pareciam todas elas inócuas; o desapego por uma prática desencontrada, a 

estagnação do pensamento sobre a mesma prática, a relutância cada vez mais acentuada em se 

permitir acreditar na mudança. O retrato do professor é, na aldeia, o esboço de um antecipado 

fracasso... Sobre a escola para meninos situada na Praça da aldeia de Oriolla na freguesia de 

Nossa Senhora da Assunção de Benalverge do concelho de Portel, também localizado no 

distrito de Évora, ouçamos o relato do inspetor: 

 

 

 

 
“A Câmara de Portel, aproveitando uma pequena casa (...) nos antigos paços do concelho desta 

vila (...) e acrescentando-lhe um pequeno recanto que ali havia, formou uma só casa, que destinou 

para escola; não teve porém em atenção alguma nem a diferença de nível que havia no pavimento 

da antiga casa para o espaço acrescentado, nem as condições de luz e de ventilação; ficou, 

portanto, uma só casa dividida em duas partes, uma das quais - os dois terços de todo o espaço - 

está vinte e dois centímetros mais elevada do que a outra, assaz escura e pouco arejada. O 

professor, para melhorar ainda estas condições, pintou-a de amarelo e encarnado, imitando uns 

grandes cortinados. A mobília, que já indiquei, é imprópria e na única mesa que há para os alunos 

escreverem, não mais de três o podem fazer. Utensílios escolares não há nenhum e parece que 

nunca fizeram falta ao professor.”
263

 

 

                                                 
263

 MR 1072. Distrito: Évora. Concelho: Portel. Freguesia: Nossa Senhora da Assunpção de Benalverge. Escola 

masculina com sede na Praça da aldeia de Oriolla. 
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O professor, com 34 anos de magistério público, chegara aos 61 anos muito 

trêmulo, sofrendo de padecimento nervoso. Embora tivesse bom comportamento moral, sua 

aptidão para o ensino era quase nula. Seu empenho profissional afrouxara e sua assiduidade 

fora prejudicada por seu precário estado emocional. A escola, no dia da inspeção, encontrava-

se mesmo imunda e pelo chão podiam ser verificadas inúmeras pontas de cigarro. O docente 

ensinava a leitura pelo modo simultâneo, utilizando cartas de sílabas e o Methodo facillimo. 

Dos 20 alunos matriculados, apenas 9 frequentavam regularmente a escola, todos eles com 

baixíssimo aproveitamento, ao que o inspetor acrescenta o seguinte: 

 

 

 

 
“A frequência desta escola não pode bem avaliar-se pelos registros de frequência, porque estes não 

passam de uma relação de nomes feita talvez no princípio do ano, sem apontamento de faltas nem 

indicação alguma; - uma coisa informe que só o professor entende. Entretanto é certo que os 

alunos são tão pouco frequentadores como os de outras aldeias, mas é também de toda evidência 

que o professor não faz diligência alguma para lhes fazer apreciar a instrução. O aproveitamento 

dos alunos é pouquíssimo, as escritas são feitas na ausência do professor, os erros de ortografia 

gravíssimos, a forma das letras péssima. A aritmética é toda teórica; apenas dois alunos a custo 

realizam alguns problemas simples em que não tinham que aplicar mais do que a multiplicação.” 

 

 

 

Nas observações que faz sobre o professor e as condições postas para o trabalho 

docente, o inspetor relativiza a severidade de suas anteriores afirmações. De fato - reconhece 

ele -, a responsabilidade pelo mau ensino não poderia ser posta sobre o educador escolar: 

 

 

 

 
“É este também um dos professores que nenhum serviço está já fazendo à instrução, não tanto 

pelos seus poucos conhecimentos, como por esse indiferentismo de que se deixam apossar alguns 

professores que, desterrados, por assim dizer, de toda a sociedade humana, no meio de uma 

pequena aldeia, quase que perdem o sentimento de sua dignidade. Seu serviço é mau, seu interesse 

pelo progresso da escola é nenhum: enfim, basta entrar na escola para se ver que a ordem, a 

regularidade e a disciplina são coisas completamente ali desconhecidas; o ensino é como o 

demonstra o mapa do resultado da inspeção, em que as qualificações de medíocre são quase de 

favor.” 

 

 

 

 

Pelo relato, observamos que a idéia de uma escola que efetivamente capacitasse as 

populações para as habilidades da leitura, da escrita e do cálculo elementar era apenas um 

vago desejo, sobre o qual pesava a realidade eminentemente oral das aldeias portuguesas. A 

forma escolar continuava a ser, naquele final de século apenas a expressão de uma 

disponibilidade futura. Os contornos que iam sendo tomados por aquela escolarização que 

viemos descrevendo nas páginas anteriores permitem-nos porém visualizar certos traços, 

algumas tendências, esparsas regularidades. Estas, de algum modo, contrapõem-se ao 

pensamento erudito acerca do objeto da escolarização. Ou seja: nem tudo o que era presumido 

como verdade da escola, assim pode ser confirmado. Indagar quem é esta escola, por meio das 
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miudezas e de suas aparentes trivialidades rotineiras, permite-nos acenar, pois, para um 

recorte da escola genérica, da escola enquanto forma que vinha ganhando contornos e 

traçados, como se de uma gramática se tratasse... 

 

 

 
 

 

FRONTE DO MESTRE: PAI, MÉDICO, SACERDOTE, JUIZ... A CIÊNCIA PELA VIRTUDE 
 

 

 

 

Buscava-se compor, como pudemos verificar pelo texto dos inúmeros relatos que 

aqui readquiriram vida, uma tessitura pedagógica que encadeasse conteúdos, procedimentos e 

divisões dos alunos por idades e por níveis de aprendizado. Buscava-se, antes de mais nada, 

compor a orquestração de um modo de ensino posto a agir no coletivo e , em função dele - 

acreditava-se -, o aprendizado poderia efetivamente ocorrer. O que se parecia almejar, por 

parte desse parecer técnico da inspeção às escolas - ou das inúmeras inspeções que neste 

capítulo vieram à tona -, era fundamentalmente uma escolarização capaz de cumprir com a 

promessa que já edificara no sentido de objetivamente ensinar a ler, escrever e contar ... O 

público desse projeto escolar era a parcela da população de camadas médias e inferiores da 

sociedade; um público que, ao que consta, não acreditava muito nos presumidos efeitos da 

instrução preconizada. Na verdade, para os educadores, tratava-se de criar a escola do futuro, 

para recompor um quadro mais esperançoso e mais próspero para aquele país no mínimo 

pessimista consigo próprio. A forma escolar, aquela gramática pensada e referida em termos 

de organização de espaço e de tempo, aquela ordem impessoal de criação de toda uma 

simbologia, de significados muito particulares e específicos, de um cotidiano regido por uma 

normatização estruturada mediante uma rede de dispositivos disciplinares que orientam todo o 

cenário, na configuração de competências partilhadas, distribuídas, confiscadas... A escola é, 

antes de qualquer coisa, uma teia, cuja orientação norteia-se perante códigos que são seus. 

Mas essa é, talvez, a nossa escola: a referência da escolarização pública em seu modelo ideal. 

O que era - podemos já nos indagar - a escola portuguesa média daquele final do século XIX? 

A escola mantida pelo Estado no último quartel do passado século em Portugal 

era, acima de tudo, uma instituição de competências dispersas, com um perfil ainda a se 

definir. Pudemos observar pelos relatos que, embora uma sala de aula média da escola 

primária contasse com três horas de aula pela manhã acrescidas de mais três horas à tarde, 

nem sempre esse horário definia com precisão o ritmo de seu funcionamento. Aliás, o próprio 

edifício escolar, nos aspectos concernentes à sua pertença e manutenção, revelava já algumas 

indefinições, posto que muitas vezes pertencia à Câmara, mas em alguns casos era financiado 

pela Junta de Paróquia, às vezes pela Misericórdia ou pelo próprio professor. Não se havia 

chegado ainda, nessa medida, a uma casa de escola uniforme e homogênea para todo o 

território do país, independentemente de sua localização. O ensino português buscava sua 

dimensão pública, lidando ainda com toda a herança da tonalidade privada da escolarização. 

Por outro lado, mesmo a mobília e os utensílios escolares eram ora fornecidos por uma 

instância, ora emprestados por outra. Parecia haver uma sinuosa partilha daquela instituição 

escolar por setores variados da comunidade circundante à escola, pela sociedade civil, se 

assim pudermos designá-la.  

A escola pública efetivamente carrega consigo, sob alguns aspectos, um veio do 

próprio particular que, nela ministrando seus pequenos ensinamentos, sobre ela exerce a mais 

plena autoridade, o mais absoluto domínio, posto que seu poder só era limitado pela 

interseção ocasional das famílias. Não havia inspeção regular e a escola era por isso ainda a 



490 

 

casa do professor. O que esse professor fazia de comum com os demais? O que caracterizava 

seu êxito ou seu fracasso pedagógico? Seria o número de estudantes prontos no fim do ano? 

Até que ponto esse profissional sentia a si próprio e ao seu ofício como de responsabilidade 

do Estado? Era esse professor um funcionário público? Era esse professor um educador? Seria 

o número de estudantes enviados e aprovados nos exames dos liceus o que configuraria a 

reconhecida eficácia do processo educativo? Verificamos que não era isso necessariamente 

que se computava para aferir o sucesso do percurso dessa relação escolar de ensino-

aprendizado. 

Pelos Relatórios diversos podemos aferir que, aos olhos do inspetor, reconhecidas 

por esse técnico as parcas condições pedagógicas de que dispunha o profissional do ensino em 

Portugal, o docente bem-sucedido era aquele que lidava com algumas variáveis nem sempre 

destacadas nos trabalhos de pedagogia ou mesmo de didática. O bom professor - pela 

percepção dos inspetores - era o que tivesse os atributos da imaginação para superar a 

carência de meios e de instrumentos pedagógicos para seu trabalho diário, criavidade, para, na 

ausência de uma sólida formação e na incapacidade de atualizar-se em termos dos 

procedimentos metodológicos adequados, fosse capaz de inventar modos de ensinar, técnicas 

variadas de aprendizagem, de maneira a tornar o ensino, antes de mais nada, pontuado pela 

curiosidade intelectual despertada e vivificada no aluno, que então passaria a gostar de 

aprender, ainda que pela novidade das estratégias de um professor criativo; entusiasmo pela 

sua função e pelo ofício que escolhera, a despeito da precariedade da remuneração no 

magistério obtida; paciência para encontrar formas de obtenção da necessária disciplina sem a 

excessiva recorrência aos instrumentos de punição física, que tanto amedrontavam as 

crianças; tenacidade para persistir no magistério, enfrentando sempre o mesmo rol de 

dificuldades e obstáculos, particularmente derivados da desvalorização social daquela 

profissão, a despeito dos discursos em contrário; disciplina e organização, de maneira a 

efetivar em sua sala de aula maneiras coletivas de ensinar: desejava-se que, mesmo o modo 

individual e o mútuo fossem regrados pelo diapasão da figura do professor que, nesse sentido 

assumiria função de liderança indeclinável do grupo-classe, sob pena de, em não o fazendo, 

perder completamente o controle dos alunos em sala de aula. O modo simultâneo era, por essa 

razão, perseguido quase como o segredo, o enigma a ser desvendado. Eis a atitude pedagógica 

recomendada ao professor pelo imaginário que presidia os relatos dos inspetores. Seja como 

for, para além do professor verdadeiro, cria-se um roteiro prescritivo das características, dos 

dotes e dos atributos que deveriam ser perfilhados por aquele mestre desenhado para o 

esquadro público da função social que lhe foi designada: 

 

 

 

 
“O discípulo não deve ver em seu mestre unicamente um homem sabedor do que ensina; deve tê-lo 

na conta de cidadão honesto e miserabilíssimo. A fronte do mestre, como a do pai, e a do médico, 

e a do sacerdote, e a do juiz, deve orná-la a dupla auréola da ciência e da virtude. Se o discípulo 

duvidar por um momento da probidade do professor, pode e deve duvidar da verdade de suas 

preleções.”
264
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 João José de Sousa Telles, Os exames de instrução primária e secundária, p. 13. A idéia do magistério 

como conjunto de tarefas irremediavelmente atadas à projeção e prospecção da virtude social está muito 

presente nos autores de tratados de pedagogia e mesmo na imprensa periódica que se dirigia a essa pedagógica 

atividade de formação de uma opinião pública esclarecida. Assim, por exemplo, tomemos algumas das 

considerações que, ainda no ano de 1853 - no volume X / 2º da 3ª série - no períódico O panorama, José de 

Torres apresentava, em seu artigo intitulado “Instrução elementar”: “Mau preceptor, desleixado e inconsciente, 

nem pode despertar na infância atividade nem dar-lhe ciência que não possui. Daqui a insubordinação e fatal 

ousadia com que das aulas se sai a fazer frente e oposição a superiores; daqui tanto desbarate inútil de vida de 

filhos e fazenda de pais; tanta maldade e crueldade que exemplo e doutrina do professor indigno nunca 

combateram nem souberam domar. Tanta inutilidade de braços e de inteligências; tanta ociosidade e 
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Verifica-se então que este professor idealizado não correspondia exatamente às 

representações mentais coletivas daquelas populações que viam, na maioria dos casos, na 

figura do mestre, antes o retrato do homem comum do que esse arauto da virtude que, 

entretanto, pedagogos pareciam desejar edificar. Com sua honradez e retidão equiparada à 

honradez e à retidão dos párocos, dos juízes, há aqui uma transferência de sacralidade. 

Portador do conhecimento, o professor é muito mais do que um erudito que guarda para si as 

verdades que descobre. O professor desenlaça o enigma e dá a chave do conhecimento, 

partilhando seu acesso com as populações com as quais interage. É portador, portanto, de um 

saber que traz, por definição, a vocação da partilha. Nessa medida, ao contrário de uma certa 

percepção cotidiana, o professor estaria envolvido por uma aura de sacralidade, seja pela 

responsabilidade social de sua tarefa, seja porque, assim como o pároco, ele também se dedica 

à formação de corações e de almas infantis. O conhecimento escolar seria filtrado e regido 

pelo professor. Mas quem se encarregaria de controlar e regrar o professor que, não agindo 

conforme as normas da moral preconizada, não incitasse seus alunos também a fazê-lo? Essa 

tarefa estaria reservada ao livro didático: o livro da juventude que, no caso português, seria, 

antes de tudo, o livro do professor, o livro de organização e ordenação da aula e dos 

conteúdos nela ministrados, nela distribuídos. O compêndio escolar, não era à toa, tinha em 

grande parte dos casos uma feição de cariz enciclopédico, de modo que um conjunto vasto de 

matérias poderiam estar ali contidas, como deve ser... 

 

 
 

 

O COMPÊNDIO ESCOLAR; UMA AUSÊNCIA MUITO PRESENTE 

 

 

 

No entanto, longe de regrar a cultura da escola, o compêndio agia no sentido de 

deturpá-la. Na perspectiva de muitos dos pedagogistas contemporâneos, a obra escolar era 

uma grande ausência no cenário pedagógico português. Mais do que ausência, havia perigo 

nos procedimentos por meio dos quais o livro didático era elaborado; procedimentos que 

diziam muito de perto ao mercado, tendo pouca preocupação com quaisquer critérios de 

cunho pedagógico ou mesmo científico. Note-se que a leitura, enquanto potencial a ser 

apropriado pelas multidões, era uma realidade que aterrorizava os teóricos da educação em 

todo o século XIX português. O temor dos efeitos perniciosos da leitura - já pudemos 

anteriormente observar esse fato - só tinha como contraponto a esperança de que a 

multiplicação das escolas se revelasse capaz de adequar padrões tidos por recomendados para 

a normatividade de uma leitura disciplinada, prática, utilitária, até, e que nada teria a ver com 

                                                                                                                                                         
desmoralização de novos e provectos!” (José de Torres, op. Cit., p. 274) A instrução prepararia braços prontos 

para o trabalho e mentes propensas a uma regrada reflexão; regrada porque o elemento da moral faria parte 

inarredavelmente da acepção mesma de instrução. O grande patrimônio da vida humana seria a adequação desse 

preparo para a disciplina do trabalho perante valores reconhecidamente apropriados. A instrução elementar era, 

sob tal enquadramento, apreendida como a grande âncora de formação e de sustentação da sociedade civil, sem 

a qual, por sua vez, subsistiriam a desordem, os males, a perversão. Da boa escolha dos mestre, dependeria - 

diga-se de passagem - a própria diretriz do futuro e da educação. Quem seria porém o bom mestre? Retomemos 

a indagação para respondê-la pelas palavras e pela ótica do articulista d’ O Panorama : “Bom mestre! Que 

sedutor e risonho que é o quadro dos frutos que produz! Tudo são bençãos em torno dele (....) Deu aos pais 

filhos submissos e respeituosos, que lhes encham de contentamento a velhice; para a família e para a sociedade 

criou membros mais acrisolados nos afetos, mais ternos nos sentimentos; membros que se preparem novo lustre 

aos nomes seus e dos seus; que no amor à aplicação, no ódio à preguiça e à guerra, prometem às esposas esteio 

e paz afetuosa; aos filhos descedência mais ilustre; à nação mais uma pérola, mais um servidor de consciência 

(...)” (Id. Ibid., p. 275) O professor elementar era, por tais razões preconizado como o formador, por excelência, 

de almas doces e vigorosas, o agente da moralização na esfera pública. 
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a acepção ainda corrente do ato de ler como uma prática de subversão. À escola caberia essa 

tarefa de controle dos gestos e protocolos da leitura: 

 

 

 
“Começando nas humildes cartilhas ou cartas do a, b, c, nas taboadas, catecismos e primeiros 

livros de leitura, e subindo gradualmente até os compêndios das disciplinas mais altas da instrução 

secundária, que linguagem, que atentados contra a gramática, que falta de método, que erro nas 

definições, que antinomias, que absurdos, que nugacidades, que falta de gosto, que ausência de 

arte! E entregam-se tais livros às mãos de crianças e dos mancebos, e ordena-se-lhes que os 

estudem, e tomem por guias e conselheiros, e por eles lhes ensinam! Mas como não há de ter 

acontecido isto, se a redação de compêndios se tornou uma especulação sórdida, pelo fato de não 

se atender em tais empresas senão ao lucro, pospondo-se todas as considerações, que é 

indispensável fazer, quando se toma a pena para escrever os rudimentos de qualquer ciência, tarefa 

mil vezes mais difícil do que compor um tratado ex-professor? Desta falta de probidade e de 

prudência resulta a vulgarização de infinitos erros e a viciação das inteligências no período em que 

elas mais facilmente assimilam o bom e o mau, sem poderem discernir um do outro.”
265

 

 

 

 

Era comum haver então a proposta de revisão dos compêndios, como esta que 

seria feita em 1875 por João José de Sousa Telles, que sugeria a ocorrência de concursos 

públicos para a feitura de compêndios para o ensino primário e secundário; concurso esse que 

teria por base a elaboração de um programa prévio que indicasse o rol de disciplinas que 

deveriam estar no texto contempladas. Os aprovados, aí sim, deveriam ser adotados de 

maneira uniforme, até para corrigir as distorções ocorridas no exames que se prestavam nos 

liceus.  Na verdade, tal como esses exames estavam estruturados, era comum haver perguntas 

extraídas de um compêndio desconhecido para o aluno, que, tendo estudado por outro livro, 

não teria a mínima chance de aprovação, em proveito daquele que tivesse a sorte de ter tido 

contato prévio com a obra que referenciava, de modo definitivo, a esperança de o aluno 

frequentar o liceu. 

 

 

 
“Acresce a tudo isto outro mal, que não é de pouca monta. Referimo-nos à existência de muitos 

compêndios diferentes e indistintamente adotados para o ensino de uma mesma disciplina. 

Indistintamente adotados, dissemos nós, devendo ter dito ‘adotados quase sempre pelos 

incessantes pedidos de seus autores’, cuja atividade neste ponto é verdadeiramente heróica. Ainda 

que todos os compêndios tivessem sido escritos por pessoas competentes e conscienciosas, bastaria 

a diversidade de linguagem, de plano, de apreciação e definições, para que o ensino se tornasse 

uma verdadeira babel; e nos exames se observou que a circunstância de terem os estudantes lido 

por um compêndio e os examinadores por outro, dificultou o andamento dos atos, e produziu 

consequências que era de esperar. Nem se diga que, sendo a ciência uma, pouco importa o 

compêndio pelo qual se aprendeu. O homem acostumado a estudar, toma um livro, lê, medita, 

extrai o que nele acha aproveitável, pospõe à doutrina a forma literária, quando não há nisso 

inconveniente, generaliza e, depois de uma elaboração intelectual mais ou menos longa, apropria o 

que leu. As crianças e os mancebos no noviciado da vida literária não podem tanto. O estudo 

destes é durante muito tempo, quase exclusivamente, decorar.”
266

 

 

 

 

O mesmo autor desta brochura intitulada Os exames de instrucção primária e 

secundária - João José de Sousa Telles (e que era, como vimos, provedor da instrução na 
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 João José de Sousa Telles,  Os exames de instrução primária e secundária, p. 23-4. 
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 João José de Sousa Telles, Os exames de instrução primária e secundária, p. 25-6. 
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Câmara Municipal de Lisboa e professor de Português e de História Natural), havia escrito e 

publicado dois anos antes, em 1873, uma obra dirigida à orientação de pais e de professores 

sobre o modo de Ensino intuitivo: livro destinado ás mães e pais de família e ás 

professoras e professores de instrucção primária. O texto, tratando de apresentar aos 

educadores aquilo que seria, aos olhos do autor, a grande renovação educativa de seu tempo, 

viria a cobrir uma lacuna imperdoável no ensino português.
267

 Tratava-se, pois, de uma 

alternativa de cunho eminentemente editorial, dirigida de modo concomitante à educação 

doméstica e à escolar, de maneira a atingir ambos os setores: pais e mestres comprariam o 

livro. O autor revela sua argúcia pedagógica desde que, já no título, delimita seu público, 

fazendo por sobressair a figura feminina. Mães e professoras viriam antes de pais e 

professores. Talvez objetivando atingir, pela própria configuração da leitura, um público 

eminentemente feminino, a figura do autor aparece com bastante veemência, não diretamente 

em um prólogo, mas nas 128 páginas em que se procuraria traduzir o significado e os 

procedimentos mais corriqueiros adotados em uma prática voltada para o ensino intuitivo. 

Tratar-se-ia, no parecer do autor, de uma maneira pedagogicamente apropriada para vencer as 

inúmeras dificuldades com que lidava aquela escola portuguesa que, mediante o relato dos 

inspetores, pudemos já suficientemente visualizar.  

Para esse autor, faltaria em Portugal a responsabilidade dos pais perante a tarefa 

da educação de seus filhos. Educar e instruir a juventude constituía um esforço de pedagogia 

coletiva no sentido de conscientizar os pais, que ainda não se haviam convencido da 

relevância de sua missão social. Os pais são tomados como primeiros educandos, com o 

propósito de que doravante direcionassem de modo digno e civilizado os rumos daquela 

juventude que, antes de qualquer coisa, estaria sob sua guarda. Educar os pais e instruir a 

juventude seria, aos olhos do escritor, a correta maneira de atender às solicitações do futuro, 

um futuro que deveria estar resguardado de possíveis laivos de revolução, um futuro de 

ordem, de religiosidade, de tradição.
268

 Como anteparo da Revolução, como guardiã da 
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 Dirigindo o seu livro a José Silvestre Ribeiro, nele João José de Sousa Telles expunha seus nítidos objetivos 

editoriais, mediante toda uma orientação que, já à partida convida o leitor a adentrar por um território original e 

inédito para o caso português, porém bem-sucedido e aplaudido lá fora, em países mais adiantados: “ O livro, 

que hoje publicamos, é uma tentativa modesta de aclimatação de uma idéia excelente, que lá por fora tem 

produzido ótimos resultados. Aplaudem-na unânimes os mais insignes pedagogistas ingleses, alemães, 

americanos, franceses e belgas; e ainda que tantos homens competentíssimos em assuntos de ensino e educação 

no-la não apregoassem famosa, bastaria a simples enunciação dela, para que entusiasticamente a 

adotássemos” (João José de Sousa TELLES , Ensino intuitivo..., p. 9). 
268

 “ É o povo soberano, que usa e abusa de seus direitos. A onda encapelada das ruins paixões sobe, sobe, 

invade a improvisada tribuna e derruba o Demóstenes improvisado. Todos falam, todos proclamam a idéia 

nova. Ouçamo-los. Abaixo os padres, não precisamos deles; abaixo a religião que para nada presta; acabemos 

com a propriedade, os ricos só querem beber-nos o sangue; viva o comunismo, grita um; viva o socialismo, que 

é melhor, responde outro, nada, nada disso, venha a república. Acabemos com os tributos e seremos felizes; e o 

exército, para que serve? Elimine-se o exército. Pedi a instrução, pedi um ensino fácil, bom, universal, escolas 

primárias a cada canto, bibliotecas populares, livros ótimos ao alcance de todos no preço e no estilo; pedi 

moralidade, diz com voz firme e sonora um operário, fronte ampla, (...) rosto sereno, mão calejada pelo 

trabalho. Fora com o visionário, brada a turba. Que quer dizer instrução? Para que servem os livros? Para que 

prestam as escolas? Regouga um miserável, em cujo rosto se retrata a ignorância e a ociosidade; a bradando à 

turba, após si a leva cansada, mas não saciada de disparatar. Dirigi-vos ao operário honesto e prudente e 

informai-vos de quem sejam aqueles doidos. Uns infelizes, dirá eles, bons corações, más cabeças. Pobrezinhos 

todos; porém mais pobres de instrução que de dinheiro, porque todos têm aptidão para o trabalho, mas a todos 

faltou a educação. Não tiveram pais, como eu felizmente tive, que os mandassem ensinar. A maior parte nem ler 

sabem, nem fazer o seu nome. Se lhes fordes perguntar o que seja república, socialismo, comunismo, salário, 

religião, exército, à boa fé vos afirmo que não poderão responder coisa que jeito tenha. Mas deixemos estes 

homens, nem todos maus; muitos boníssimos, desvairados pela febre ardente de antigos e profundos 

padecimentos, que buscam a verdade e o bem, como os alquimistas da Idade Média, por meios absurdos e 

inconvenientes, mas que têm a coragem de afrontar os perigos, de sacrificar a própria vida, e de sofrer com a 

resignação dos mártires dos primeiros séculos do cristianismo esses hediondos suplícios, a que ainda hoje o 

mundo civilizado assiste com profunda mágoa e indignação.” (João José de Sousa TELLES, Ensino 

intuitivo..., p. 15-6) 
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organização social, a instrução escolar deveria vir a responder às novas inquietações postas 

por aquela sociedade que novas idéias produzia e reproduzia, por aquela sociedade que lia, 

que ouvia o que outros liam, que criava modelos e referências até então inauditas. Aquela 

sociedade - que já falava em socialismo, em comunismo, em república - deveria estar 

controlada pela severa disciplina de uma escolarização rígida e normatizada perante todo um 

código valorativo bastante antigo, herdado de tempos talvez imemoriais... A educação, 

louvada e enaltecida, era entretanto a educação pautada por uma outra forma de ensino, que 

até então não havia sido sequer experimentada em solo português. Essa nova educação, aí 

sim, constituir-se-ia como preventiva dos crimes e da corrupção social, moralizadora e 

formadora de costumes. Essa evidentemente não seria a escola repetidora das fórmulas dos 

compêndios, mas era a escola do compêndio que, como vimos, multiplicava-se em solo 

português. Essa escola seria aquela realmente capaz de enfrentar os problemas postos pela 

dificuldade de interação entre o ambiente doméstico e a vida escolar. Essa escola, no futuro, 

era a escola que renovada, enquanto a outra escola, da severidade e da memorização, 

continuaria, na imensa maioria das vezes, a ganhar espaço.  

 

 

 

 
“(...) dir-nos-ão os professores inteligentes e zelosos, que das mãos dos pais e dos primários 

educadores, receberam a maior parte dos alunos com os olhos do espírito tão cerrados ainda, que 

de todo desconheciam as verdades mais elementares e intuitivas, os fenômenos mais simples e 

inteligíveis, as relações mais claras. Na escola primária, o professor instruído, que compreenda 

quanto tem de nobre e grandioso o seu mistério, em aparência tão humilde, na realidade tão 

augusto; que considere na criança o homem e no homem o futuro todo inteiro da humanidade; que 

abranja com a vista o largo horizonte das criaturinhas que o rodeiam, e que deseje dissipar as 

trevas daqueles entendimentos com luz tênue e suave, como convém a idades infantis, tem ainda a 

lutar com os defeitos da educação doméstica, que devendo ser a primeira, a mais engenhosa, a 

mais insistente, a mais eficaz, é muitas vezes nula, muitas quase nula e quase sempre deficiente.” 

 

 

 

 

Em virtude disso, identificavam-se os mecanismos de interseção entre escola e 

família, com suas dificuldades, com uma certa rivalidade que, até certo ponto, marcava essa 

transferência parcial da competência educativa familiar para o universo da escolarização. 

Ocorre que os mestres também não estariam preparados para exercer com destreza o seu 

ofício de intermediários das Luzes, de arautos de um tipo específico de conhecimento que - 

diga-se de passagem - chegava inclusive a concorrer com os saberes e fazeres familiares. Ora, 

o instrumento que a escola tinha para traçar suas diretrizes era ainda o instrumento do 

compêndio. Reconhecia-se, de um modo ou de outro, que compreender a maneira de ser da 

escola portuguesa envolveria ser capaz de decifrar os procedimentos mediante os quais 

professores e alunos apreendiam, ou se apropriavam dos conteúdos dos compêndios. Fosse de 

forma consciente ou simplesmente pelo efeito da memorização, o fato é que a regulação da 

utopia da escola vinha impressa antes nas ‘verdades’ expostas pelo livro didático do que nas 

práticas rotineiras daquela escolarização que sequer forma definida ainda tinha. Verificamos 

que não eram muitas as obras didáticas que efetivamente tinham lugar na sala de aula 

portuguesa. Muitas delas duraram décadas e décadas; o Cathecismo da Montpellier, aliás 

duraria século, desde que, cem anos antes disto, Pombal o recomendara. Pudemos já explicitar 

algumas das redes de valores enfatizadas pela escola portuguesa, naquilo que ela fazia suas 

crianças escreverem. Pudemos observar como os inspetores faziam a leitura daquela vida 

escolar que averiguavam. Pudemos confrontar a distinta realidade entre o retrato do professor 

apregoado pelas idéias pedagógicas e aquele outro, que faz de sua sala de aula o laboratório 
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de técnicas e métodos sempre indeterminados e regidos aparentemente sob o signo da 

incompletude...  

Estabelecendo partilhas, distribuindo competências, ritualizando protocolos de 

leitura, os saberes escolares, estruturando e compondo as próprias disciplinas e sua 

distribuição pelo espaço e pelo tempo, poderiam ser notados pelo formato do livro escolar. 

Explorar o universo do livro pareceu-nos ser, por tal razão, permanecer na rota da indagação 

ao cotidiano escolar pela qual, no presente capítulo, procuramos enveredar. Regressemos 

daqui para a sala de aula, procurando nela o mundo do livro escolar, o universo do leitor e as 

práticas de leitura nesse diálogo engendradas. Passemos, pois, ao universo dos livros 

didáticos, em suas feições, em sua materialidade, na leitura que os revigora e os reinventa, 

tornando-os perenes retratos de uma sala de aula naquilo que se desejava que ela fosse. O 

mundo do livro faz parte da rede ortodoxa e protocolar pela qual a escolarização constrói a 

opção de seu modo de instruir. Por outro lado, o território da obra didática é também o reverso 

da norma na medida em que há uma inventividade intrínseca aos usos e aos olhares sobre os 

mesmos conteúdos didáticos que se apresentam como feixes intransponíveis de verdade. 

Reconstituir o percurso do livro e de sua utilização em sala de aula exige que sejamos capazes 

de confrontar os protocolos impressos pelo autor e mesmo pelo processo de editoração do 

impresso, como também a espontaneidade e a inventividade dos usos e das práticas, os quais, 

no parecer de De Certeau seriam “ caças furtivas em território alheio”
269

. De algum modo, não 

se tratava também de um confronto entre as prescrições de uma pedagogia normativa e as 

práticas triviais do ambiente cotidiano em sala de aula? Compreender e historiar o caminho e 

os descaminhos da educação escolar supõe esse diálogo entre a forma pretendida e a dinâmica 

obtida, entre o modelo paradigmático e o jogo de acaso e de criação posto na vida corriqueira, 

entre, enfim, uma lógica ideal tipificada e aquilo que, em cada caso particular, a história faz 

dessa lógica. Tendo em vista proceder à sua inevitavelmente lacunar reconstituição, 

transferimo-nos evidentemente de registro.... 

 

 

 

 

 
SONHOS DE UNIFORMIDADE, UTOPIAS DE PERFECTIBILIDADE E PROJETOS DE ESCOLA 

ÚNICA 

 

 

 

Naquela época, os arautos e ideólogos de uma escolarização de Estado à moda 

portuguesa propugnavam a construção de edifícios escolares apropriados e uniformes nos 

diferente recantos do país.
270

 Havia, evidentemente, condições e regras estipuladas para 

                                                 
269

 Michel DE CERTEAU, A invenção do cotidiano.  
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 No jornal O Conimbricense , número 1289, do ano 1866, vinha transcrito, a esse respeito, o relatório e 

projeto de lei do Sr. Martins Ferrão, recém-empossado Ministro do Reino. A proposta apresentada à sessão 

legislativa, tendo em vista trazer substância a essa vontade política de edificação de casas escolares, apresenta-se 

da seguinte maneira: “Tudo pode esperar exceto a escola’. A compreensão desta verdade faz com que, 

adiantada como vai a presente sessão legislativa, eu resolva todavia submeter ainda ao vosso esclarecido 

exame algumas disposições, que reputo de imediato interesse para que seja completado o quadro dos recursos e 

das autorizações legais de que o governo já dispõe para poder dar mais largo desenvolvimento à criação de 

casas de escola de instrução popular nos diferentes concelhos do país. A criação metódica de casas escolares é 

o primeiro passo, e decerto dos mais importantes, para a organização conveniente da instrução primária. A 

casa da escola deve ser modesta, como é modesto tudo o que é destinado a uma grande realidade moral; mas 

modesta como deve ser a escola, cumpre todavia que contenha o que é exigido para a boa prática do ensino e 

da educação: colocação central entre o povo que tem de alimentar a sua população; separação completa para 

os alunos de diferente sexo nas escolas que tiverem de ser mistas; salas espaçosas para o ensino e em boas 

condições higiênicas; aposentos para o professor, a fim de mais o ligar e identificar com a escola; simplicidade 
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regulamentar as condições materiais que normatizariam o funcionamento das escolas, tanto no 

que diz respeito ao mobiliário, quanto no que concerne às instalações do edifício 

propriamente dito. Acerca do tema, uma publicação da Direção Geral de Instrução Pública do 

Ministério dos Negócios do Reino, datada de 7 de julho de 1871, fazia constar determinações 

dirigidas pelo relator Marquez d’Ávila e de Bolonha para os governadores civis. Estes, ao 

serem notificados da criação de quaisquer cadeiras de instrução primária em alguma freguesia 

pertencente a seu específico distrito administrativo, 

 

 

 

 
 

“(...) com o subsídio de casa, mobília e utensílios pela câmara municipal, junta de paróquia ou 

outra corporação, associação ou particulares, expedem as convenientes ordens para que o 

administrador do concelho, acompanhado do delegado de saúde, ou, na falta deste, de um 

facultativo subsidiado pelos cofres públicos, e do pároco da freguesia, inspecionem o local da 

escola, as condições do edifício e a mobília escolar (...) Se a comissão verificar que o material 

destinado para a escola satisfaz as condições (...) manda em seguida lavrar um auto, em que se faça 

circunstanciada descrição do edifício e sua situação, dimensões e condições higiênicas e 

pedagógicas, bem como de todos os objetos de que se compõem a mobília e utensílios. Este auto é 

remetido ao governador civil, e por este enviado ao governo, pela direção geral da instrução 

pública para se proceder ao provimento da cadeira.”
271

 

 

 

 

 

Por outro lado, reconhecia-se que o mero aumento de cadeiras era condição 

insuficiente para caracterizar os progressos da instrução portuguesa, na medida em se passava 

a reconhecer que aquela escola encontrada particularmente nas aldeias era notoriamente 

                                                                                                                                                         
mas asseio na mobília; são condições indispensáveis para estes estabelecimentos onde se educa e instrui o povo 

que tem de renovar o país, e que é obrigação nossa preparar e dirigir para o engrandecimento da pátria 

comum.” (O CONIMBRICENSE, nº 1289, anno XIII, 1866, p. 1) 
271

  MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS DO REINO: Direcção Geral de Instrucção Publica, 7-7-1871, p.1-2. 

Supunha-se que a mobília seria entregue ao professor da escola no ato de sua posse, mediante inventário que o 

docente assinaria e, além dele, o administrador do concelho, enquanto máximo responsável. Na sequência, segue 

outro documento, com a mesma data, assinado este por José Maria de Abreu, da Secretaria dos Negócios do 

Reino. Tratava-se, neste caso, da “relação dos objetos indispensáveis para a organização das escolas 

primárias, conforme o disposto no nº 2 da portaria desta data.” (p. 2) Transcrevemos a seguir a sobredita 

relação: 

1ª) Sala para os exercícios escolares com as condições seguintes:  

I. Superfície interna de 1 metro quadrado por cada aluno (...) 

II. Altura de 3 metros desde o sobrado até o teto. 

III. Pavimento que não seja térreo, nem lajeado ou empedrado. 

IV. Duas ou mais janelas envidraçadas, além da porta de entrada. 

2º) Mobília, compreendendo: 

I. Uma cadeira e banca para o professor sobre um estrado de 2 metros de largura e 30 cm de altura com um 

degrau. 

II. Um quadro preto de um metro de altura e 80 cm de largura. 

III. Bancos para os alunos. Para cada seis alunos, quando muito, pode haver um banco de encosto com 3m35 

de comprimento, tendo por baixo da tábua de assento uma prateleira corrida para livros, papel, bonets, etc. A 

altura dos bancos desde o soalho até a beira superior do acento gradua-se de 30 e 40 cm, a largura de 18 a 20 

cm. 

IV. Se os bancos não tiverem carteiras, haverá na aula mesas de 65 a 75 cm de altura, onde escreva a terça 

parte dos alunos. O comprimento das mesas deve ser calculado por modo que para cada três alunos haja o 

espaço de 1m68. Nestas mesas será colocado um tinteiro para cada dois alunos, em sítio que ambos possam 

tomar a tinta sem alterar a posição do corpo.” (Id. Ibid., p. 2-3) 
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inoperante. Assim julgava, em dezembro de 1874, Joaquim Martins de Carvalho, em 

periódico Conimbricense: 

 

 

 

 
“Segundo uma estatística há poucos dias publicada, desde 13 de dezembro de 1871 até 31 de 

outubro último têm sido criadas neste reino 224 cadeiras e ensino primário, sendo 87 para o sexo 

masculino e 137 para o feminino. Destas 224 cadeiras, pertencem 210 ao continente. Só no distrito 

do Funchal é que não se criou nenhuma. Pertencem ao distrito de Viseu 33; os distritos de Lisboa e 

Guarda tiveram 18 cada um; Porto 16; Beja 15; Bragança e Villa Real a 14; Santarém 13; Aveiro e 

Faro a 12; Coimbra 11; Vianna do Castelo 9; Braga, Leiria e Ponta Delgada a 8; Castelo Branco 5; 

Angra e Horta 3; Évora e Portalegre 2.”
272

 

 

 

 

De fato, os inquietantes números pareciam, aos olhos dos contemporâneos, 

condescendentes com uma situação de precariedade muito maior, por parte de uma instituição 

que, centralizada, não conseguia estruturar-se enquanto modelo, desorganizada, mostrava-se 

incapaz de atender aos reclamos de sua clientela, que almejava estritamente o domínio das 

habilidades da leitura, da escrita e do cálculo aritmético. A escola que Portugal vinha 

compondo não parecia ser formadora de almas; tampouco instruía. Caberia reformá-la para, 

remediando-a, remediar o país. O livro escolar torna-se objeto desse debate no momento em 

que é percebido como dispositivo de regularização e ordenação daquela atividade docente, até 

então excessivamente dispersa. Supomos que, artefato do mercado editorial, o livro escolar 

revelava-se, aos olhos dos especialistas e dos técnicos do ensino, como um elemento 

organizador da confusa vida de escola. 

No entanto, nem mesmo o tema do livro didático era devidamente equacionado. O 

modelo escolar em Portugal, desde Pombal, contava com uma rede centralizada; 

precariamente centralizadora. A escola que existia, desejava-se refundá-la; em virtude das 

asperezas postas pelas condições de uma rotina para a qual faltavam condições materiais 

capazes de regrar e estruturar o cotidiano, em uma organização regida por mestres que não 

apresentavam, na grande maioria das vezes, qualquer tipo de habilitação literária ou 

pedagógica, uma administração que carecia de instrumentos necessários para sistematização 
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 O CONIMBRICENSE, 5/12/1874, número 2855, anno XXVIII, p. 1. Destaca-se ainda que, em grande parte 

dos casos a construção do edifício escolar não era seguida por outros requisitos, tais como a adequação do 

mesmo prédio para o funcionamento de escola, condições higiências, mobiliário apropriado. Além disso, 

reconhecia-se ser a questão do método o nó górdio do ensino português. Havia que, nessa direção, criar o 

método, tão grande era o constatado atraso: “Os métodos de ensino são uniformes em todo o reino e adaptados 

ao que a atual civilização exige; ou continua a rotina a imperar na maior parte das escolas? Tem-se 

vulgarizado livros elementares, onde os alunos vão aprendendo o que é conveniente à sua idade, preparando-se 

para virem a ser bons cidadãos, úteis a si e a seu país? Promove-se que as escolas sejam frequentadas pelo 

maior número possível de alunos, quer por meio da persuasão, quer tornando efetiva a obrigação da 

frequência? São devidamente inspecionadas as escolas verificando-se se os professores cumprem com a sua 

missão e se há necessidade a atender e providências a reclamar das autoridades locais ou do poder central? 

(...) Enquanto não houver tudo isto, pouco ou nada teremos andado no caminho do progresso. No relatório que 

precede o decreto de 1870 se indicam como causas do atraso em que se acha a nossa instrução primária, a 

organização centralizadora, a carência completa de inspeção, a situação do professorado sem habilitações, 

acesso, consideração nem estímulo, e quase sem remuneração, o desamparo da instrução do sexo feminino, a 

falta de frequência escolar, a desorganização interna da escola, que não abrange a educação física, a educação 

política e civil, nem a instrução profissional” (Id. Ibid., p.1) Desse modo, nota-se a sugestão quanto à 

profissionalização do ofício do magistério, remarcando-se também a urgência de se regularizar a tarefa da 

inspeção. Esta é posta como tarefa imprescindível para se promover efetivamente a almejada descentralização. 

Segundo o articulista, o próprio ministro do Reino reconhecera que, desde o ano de 1867 até aquele 1874, não 

houvera nenhum tipo de controle sobre as escolas, nem sequer uma visita de inspeção extraordinária! 
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dos saberes que compunham seu currículo, um cotidiano enfim que não poderia contar com o 

recurso a qualquer supervisão aos professores...
273

 A escola portuguesa, desde meados do 

século, busca encontrar os porquês de sua ineficácia e o compêndio fazia parte desse 

insucesso. À escola, reconhecia-se estar confiada uma tarefa civilizatória e moralizadora, 

posto que as populações por si não seriam capazes de conduzir a educação de suas crianças 

perante códigos de civilidade, religiosidade e compostura adequados. Para a escolarização 

estaria, pois, reservada a atividade de retirar o espírito da criança do meio moral eivado de 

maus hábitos, que vinha a ser representado pela família. A ação educativa era suposta, 

portanto, como uma transformadora do próprio caráter do educando, tendo em vista, em 

última instância, o caminho de sua incessante perfectibilidade. Para tanto, a escola recorreria a 

estratégias variadas, que deveriam abarcar da constrição e repressão, à recompensa e 

persuasão. De algum modo, a escola portuguesa não estaria atendendo a essa ação moral que 

dela se esperava. Não estaria tampouco voltada para um conjunto de saberes elementares que, 

filtrados, reelaborados e apropriados para a gestão escolar de seus conteúdos, seriam 

transmitidos de geração em geração pelo intermédio da escola e da síntese do compêndio.  

Pela enorme variedade metodológica e técnica das escolas portuguesas, pela 

profusão de compêndios que nelas imperava, Luís Felipe Leite, em artigo para o periódico 

Archivo universal, no ano de 1859 já observaria a necessidade que teriam os órgãos 

centralizadores da instrução pública, no sentido de se proceder a uma padronização no plano 

das lições e das atividades da escola primária. Almejava o autor, naquela altura, a edificação 

de um pensamento que pudesse compor e orientar uma dada padronização para aquele 

cotidiano suposto indomável e revolto. Leite chegava a sugerir que a liberdade metodológica 

deveria permanecer reduzida à iniciativa privada, dado que seria recomendável que as escolas 

públicas do Reino funcionassem a partir de metodologias notoriamente eficazes, estudadas e 

prescritas por autoridade governamental. No parecer daquele educador, para que se pudesse 

efetivamente proceder a uma boa escolha, deveria haver escolas elementares que 

experimentassem métodos novos, cujos resultados poderiam ser ou não estendidos para uma 

amostra maior. O método que melhor se adequasse aos requisitos exigidos pelo governo 

tornar-se-ia obrigatório nas escolas sustentadas pelo Estado. Os métodos adotados pelas 

instituições particulares aí sim seriam livres, desde que respeitassem “exigências de 

moralidade e de higiene”, podendo até tornar-se também referências para possíveis 

aprimoramentos metodológicos, já que se considera intransitivamente que o progresso em 

todas as áreas será sempre intermitente, conduzindo, por tal razão, a constantes 

modificações.
274

 De qualquer maneira, havia de se alcançar mecanismos de conformação e de 

prescrição de práticas capazes de orientar a ação do professor em sala de aula. Nessa direção 

Luiz Felipe Leite recusava-se a acatar como recomendável o livre-arbítrio de professores em 
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 Para apreender as permanências identificadas no tema da escola quando observamos a temporalidade 

compreendida por esse largo período que vai do liberalismo monárquico até a república, verifiquemos o 

seguinte relato acerca de uma escola rural do distrito de Castelo Branco, no ano de 1902: “A minha escola (e 

nem vale a pena falar da habitação, que é um pardieiro) tem 16 m  por 2 de altura e 35 alunos de frequência 

regular, havendo no recenseamento 103. Tem 3 bancos e respectivas cadeiras desconjuntadas, que comportam 

12 alunos, 4 cada com um soalho abaixo do nível da rua, duas janelas inteiramente desvidraçadas que dão luz e 

vento pelo sul e leste. Os alunos rebolam-se pelo chão, exceto 12 que têm lugar nos três bancos, muito 

aconchegadinhos para resistirem ao frio, e tão aconchegados que às vezes temo que eles não possam extremar 

as pernas, tão baralhadas as têm ! E então quando chove ?! Causa horror ! As crianças pobres vêm 

encharcadas, a tiritar de frio e, como apenas cabem 3 à minha braseira, as outras disputam a vez 

famelicamente. As janelas, como disse, não têm vidros, é como se se estivesse na rua. Se a chuva vem do sul ou 

leste, o caso muda de figura, porque então tem de se fechar a janela e a porta de sul ou leste (conforme os 

casos) para não ficarmos todos duchados. Fica apenas uma janela a iluminar tristemente a lúgubre escola, e, 

como não há luz suficiente, lê-se às escuras” (EDUCAÇÃO NACIONAL, 7ºanno, nº 327, 28/12/1902, p. 93). 
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 “Como tudo é suscetível de aperfeiçoamento, não se entende que, preferindo aquele, exclui por esse fato 

qualquer outro que de futuro apareça mais eficaz.” (Luís Felipe LEITE, Instrucção pública III, Archivo 

Universal, 29/8/1859, nº9, p. 134 ). Depreende-se, por esse trecho, a herança iluminista muito marcante ainda 

nesses meados do século XIX. 
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matéria de metodologia de ensino. Sonhando com a possibilidade de diminuir a margem de 

erro tornando científicos os procedimentos de ensino mediante a uniformização das práticas 

pedagógicas, o articulista rebate desde logo algumas das críticas de todos os que 

eventualmente pudessem entender tal parecer como uma irrestrita defesa do método de 

Castilho.
275

 

A atividade editorial aplicada ao mercado didático também seria duramente 

atacada por Luís Felipe Leite, que em outro artigo do mesmo jornal condenaria a aprovação, a 

torto e a direito, de tudo de ruim que, compreendido nesse comércio, era vendido à infância: 

 

 
 

 

“Para o livro chocho, não há pateada possível. O mestre indouto, que o vê aprovado, abre-lhe as 

portas, jura nas suas palavras, falo-á em certos casos decorar pelos inocentes e assim se irá 

ocupando a intelectualidade das crianças que frequentam as aulas com expositores indigestos, mal 

condimentados, obscuros e quem sabe se perniciosos pela sua própria sensaboria e aridez. O 

conselho nisto deve ser muito previdente, se quiser que as escolas públicas sejam vivificadas com 

a luz meridiana de compêndios fáceis, ameníssimos e cheios de atrativos que não prejudiquem o 

gosto nem embotem o espírito.(...) Salvo as pouco numerosas exceções que poderiam citar-se, tudo 

o mais carece de ser substituído. Da aspereza da forma com que, em geral, se oferecem nas escolas 

elementares certos conhecimentos, resulta o tédio, que é o pior condutor para a inteligência. 

Libertado o aluno do cativeiro da escola, é raro que lhe apeteça cultivar uma doutrina que lhe 

chegou, uma vez, a aborrecer, pois a errada propensão do amor próprio costuma aconselhar a 

tibieza intelectual que evite absolutamente aquilo que não chegou cabalmente a compreender. A 

preguiça faz ou desfaz o resto”.
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A COLEÇÃO DOS SABERES ESCOLARES NA INSTRUÇÃO DE PROFESSORES: TEMPOS DE 

MANUAIS ENCIPLOPÉDICOS 

 

 

 

O tema do livro didático povoaria corações e mentes de educadores em todo o 

decorrer do século XIX. E, de fato, prescrevendo instrução e disciplina, conformando saberes, 
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 Por outros trechos, dos quais extraímos o excerto a seguir, fica claro que realmente Luís Felipe Leite 

procurava tornar obrigatório o método que naqueles anos cinquenta tanta polêmica causava nos meios 

intelectuais e pedagógicos em Portugal: “Informe-se pois o conselho com toda a imparcialidade das razões que 

devem tornar suspeito o voto de alguns mestres existentes sobre o método denominado português a que se tem 

dado certo caráter oficial; pronuncie-se por ele se o julgar preferível, ou prefira-lhe outro, se se convencer da 

preminência desse outro. Temos as nossas opiniões formadas neste assunto; a evidência das provas a que se 

tem procedido é suficiente enquanto não houver outro melhor, para que se dê ao que citamos em primeiro 

lugar. Entretanto cumpre que o conselho faça por si mesmo esse exame. Torne-o obrigatório para as escolas 

públicas, mas depois de ter proporcionado aos professores os meios de se habilitarem nos seus processos. Não 

acreditamos nessas oposições e relutâncias, que alguém, menos bem-informado, confessa recear. Ande o 

conselho com toda a circunspecção nessas coisas; obre precipitadamente para evitar confusões. Estes assuntos 

pedem uma série de providências dependentes umas das outras e com tal harmonia dispostas que, em vez de se 

estovarem, mutuamente se auxiliem.” (Luís Felipe LEITE, Instrucção pública III, Archivo universal, 

29/8/1859, nº9, p. 134). 
276

  Luís Felipe LEITE, Instrucção pública IV, Archivo universal, 5/9/1859, nº 10, p. 147. Grifamos a palavra 

expositores porque provavelmente ela continha uma alusão ao livro de Midosi, O expositor português, 

extremamente utilizada em Portugal naquele meio do século XIX e que aparecerá ainda nos Relatórios da 

inspeção de 1875. Luís Felipe Leite sugeria, na sequência, a abertura de concurso para obras didáticas a serem 

adotadas em todas as escolas oficiais. Cada livro deveria permanecer sendo obrgatoriamente usado até que 

aparecesse outro julgado melhor pelos especialistas. 
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valores e hábitos de civilidade, o compêndio escolar situava-se não apenas como os primeiros 

guias da cultura letrada, mas fundamentalmente existia como fonte de organização do trabalho 

docente e de preparo dos conteúdos e das estratégias de aula por parte dos professores, que se 

valiam desse recurso para orientar sua enciclopédica prática. O professor primário não é um 

matemático, não é linguista, não é historiador ou cientista. Aliás, na imensa maioria das vezes, 

detinha-se na pequenez do aprendizado da própria escolarização primária. Esse professor, 

carente de formação adequada, mal remunerado e despreparado para exercer o controle sobre 

a própria disciplina de seus discípulos, esse professor solicitava da escola o livro; fosse como 

tentativa de sistematização de um estudo que caminhava para o modo simultâneo, fosse como 

orientação de uma dada feição civilizatória norteada pela acepção mais plena do 

enciclopedismo enquanto progressão da árvore genealógica de progressão e de partilha do 

conhecimento acumulado. Desejava-se fazer do professor português um sujeito enciclopédico. 

Desejava-se fazer da sala de aula da escolarização primária o local apropriado para que se 

pudesse aprender um bocadinho de tudo. Centrado na atenção, na memória e na imaginação 

do mestre e do estudante, o ‘manual enciclopédico’ não sabe ao certo para quem se dirige; seu 

interlocutor não é claro, pois compreenderia, por princípio, qualquer agente da civilização. 

Seja como for, sua orientação faz história na trajetória de uma composição escolar centrada na 

longa duração... 

 

 

 
“Como estamos persuadidos de que a primeira base da instrução pública é o conhecimento da 

língua materna, quiséramos que os manuais enciclopédicos, os tesouros de meninos e outras obras 

que hoje estão em moda e que, de certo modo, não estão escritas em estilo clássico, fossem 

substituídas por cartas de Vieira, as obras de Francisco Rodrigues Lobo e os nossos historiadores 

de estilo mais singelo, como Castanheda, Francisco de Moraes e Jacintho Freire de Andrade. 

Parece-nos pouco conveniente que nas escolas de primeiras letras esteja ainda em uso a magra 

cartilha do Padre Ignácio, com as estampinhas de B besta e Z pandeiro: sendo indispensável que 

algum pároco ou bispo se dê ao trabalho de compor um tratado breve e claro da doutrina cristã 

para uso dos principiantes e acomodado à sua capacidade. Este trabalho será um grande serviço 

feito à Igreja e ao Estado.”
277
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 A ILLUSTRAÇÃO: jornal universal, volume 1, número 9, dezembro de 1845, p. 154. Grifamos as 

expressões que coincidem com títulos de compêndios didáticos que, através dessa maneira indireta, o autor 

criticava. Para as aulas de escolas primárias afirma-se ser preferível a obra do Prof. Pedro José de Figueiredo em 

relação à gramática de Lobato, sem depreciar entretanto esta última. A de Figueiredo teria, aos olhos do 

comentarista, o mérito da clareza e da brevidade, o que - dizia ele - poderia ser adequado para um país 

acostumado a lidar com a entrega, ao conjunto da meninice, de obras volumosas e complicadas. O autor não 

cita, mas, considerando-se o princípio do artigo, provavelmente estaria condenando veladamente, entre outros, o 

uso do Manual enciclopédico de Monteverde. Sobre as questões de ordem propriamente metodológicas, 

discorre ainda o mesmo artigo: “Recomendamos muito aos mestres de primeiras letras que ensinem a seus 

discípulos a ler com pausa, regulando-se pela pontuação, sendo esta falta de cuidado nos mestres a causa de 

haver tão poucas pessoas que leiam bem, e o homem que lê mal dá muito má idéia de sua educação. Consta-me  

finalmente que n’algumas aulas de primeiras letras se tem introduzido os castigos rigorosos que haviam sido 

banidos delas pela civilização e as leis do Marquês de Pombal. Com a vênia dos dignos professores que seguem 

diferente método e que felizmente formam a pluralidade desta respeitável e utilíssima corporação, lembraremos 

aos que assim se esquecem do tempo em que vivem, do progresso das luzes e do respeito devido à humanidade, 

que semelhantes rigores e castigos aviltantes não servem senão de os fazerem odiosos aos seus alunos, fazendo-

lhe aborrecer o estudo. As letras não entram com sangue, como diz o nosso provérbio; a doçura, a emulação, 

podem mais que palmatoadas dadas às dúzias, correias, e que é mais, açoites !!! Açoites em homens livres ! 

...açoites nas aulas em Portugal ! em 1845 !...deixemos esse castigo infame, prejudicial ao pejo dos discípulos e 

à continência dos mestres, aos jesuítas que os inventaram e que só por isso deve ser detestado de todo aquele 

em cujo peito palpita um coração português. Se para as letras reviverem entre nós se julgou necessário banir 

das aulas os livros elementares, e os métodos de ensino desses solipsos inimigos da ilustração dos povos, será 

justo que nelas ressuscitem os seus castigos vergonhosos e a sua polícia de escolas? Pensem-no bem os 

senhores encarregados da instrução da infância e considerem que a sua nobre missão é de serem pais e 

protetores e não verdugos dos seus discípulos. Tornamo-lo a repeti-lo, falamos de um erro de mui poucos e 
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Naquele ano de 1845, a escrita era vista como uma missão sacralizada e 

irredutível do século, a partir da qual haveria de se recriar o eixo da sociabilidade, tendo em 

vista o progressivo aprimoramento do povo. Confrontar passado e presente suporia, no limite, 

postular orientações precisas para o futuro, e esse futuro queria-se por escrito. A inteligência 

aplicada seria antes de tudo a inteligência capaz de legibilidade, a inteligência da cultura 

letrada e dos valores por ela veiculados. A rota desse percurso é posta como inequívoca, dado 

que a posteridade em si mesma solicitava dos povos a competência da leitura: “qual será a 

pena que o século e a posteridade aplicarão ao que tiver esquecido ou desprezado essa imensa 

responsabilidade do seu dever?”
278

 

Naquele mesmo decênio dos quarenta, também a Revista acadêmica de Coimbra 

dedicava inúmeros artigos para destacar os problemas da instrução, particularmente em 

função da situação que esta se encontrava desde 1834, ano colocado como o grande marco 

para clivagem dos assuntos de educação. Seguidamente salientava-se a necessidade de pronta 

organização de Escolas Normais; estipulavam-se parâmetros emprestados da realidade de 

outros países europeus; explicitavam-se, ainda, por vezes, o histórico e as dificuldades postas 

no estabelecimento de uma adequada grade curricular
279

. Um dos grandes problemas que 

                                                                                                                                                         
esperamos que o exemplo da pluralidade o faça em breve desaparecer.” (A ILLUSTRAÇÃO, nº9, volume 1, 

dezembro de 1845, p. 154). 
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 A ILLUSTRAÇÃO, nº 12, volume 1, março de 1846 (artigo intitulado ‘ O ler e escrever’), p. 205. Em outro 

número do mesmo jornal, havia um artigo de Carlos N. Coutinho intitulado ‘Leituras de romances’ que disserta 

sobre o vultuoso papel que o romance enquanto gênero literário vinha ganhando na época. Principiando, porém, 

por reconhecer o papel que os franceses teriam tido na divulgação de romances e no acréscimo de leitores que a 

essas obras recorriam, o autor considera nocivo um certo tipo de leitura em se tratando do efeito pernicioso que 

poderia vir a tomar, no que tange aos modelos e aos exemplos extraídos das vidas das personagens, prejudiciais 

a uma mocidade inexperiente. Assim, alerta-se:”A um homem com algum conhecimento e alguma prática do 

mundo não pode esta leitura causar-lhe o menor dano; mas ao jovem que, estando ainda no colégio, não 

conhece o mundo, não conhecendo também a gente que nele vive, deparando com um romance destes, na idade 

em que começam as paixões, e lendo as belas cenas do autor que mencionamos, ser-lhe-á nociva ou não esta 

leitura? À jovem educada com a sua família, no recato que lhe é dado,  ouvindo sempre os bons exemplos que 

lhe dão seus pais, perderá ou não com esta leitura?” (Carlos N. Coutinho, Leitura de romances, In: A 

illustração, nº 6, volume II, setembro de 1846, p. 90) 

279
 Sobre o estado da instrução primária a partir de 1834, o texto destaca o seguinte:  “A propagação dos 

princípios de liberdade política trouxe consigo a necessidade da reforma da instrução, principalmente da 

popular: ninguém duvida de que o sistema constitucional não pode subsistir sem a ilustração do povo e por isso 

todos os governos liberais têm dado a este objeto especial cuidado.” (REVISTA ACADÊMICA; jornal 

litterario e scientífico publicado em Coimbra, p. 340) Particularmente a propósito da divisão do ensino em dois 

graus complementares e os efeitos disso decorrentes, o texto pondera o seguinte: “Entre as escolas do 1º e do 2º 

graus não há outra diferença senão que nas primeiras ensina-se unicamente o que é indispensável saber a todo 

o cidadão - ler, escrever, contar, doutrina, civilidade e alguns rudimentos da história do país: são as escolas 

rurais e dos pobres. Nas segundas, além destas disciplinas, ensinam-se outros conhecimentos para os meninos 

das famílias abastadas, que lhes querem dar uma educação mais desenvolvida sem se passarem ao ensino 

secundário - a gramática, a geografia, a história, etc.” (Id. Ibid., p. 356) Na sequência, recorda-se que em 

França e na Alemanha adotava-se tal divisão (1º e 2º graus) que, por sua vez, teria sido aprovada em Portugal 

por decreto de 1844. Porém, enquanto nas nações estrangeiras constava que tais escolas eram organizadas 

mediante o emprego de inúmeros professores, em Portugal, cá “entre nós um professor só como há-de suprir o 

tanto serviço? Dividi como quiserdes o tempo, retalhai as classes, alternai as lições, fazei as combinações que 

quiserdes; em último caso, ou o professor não há-de ensinar tudo ou tudo mal.” (Id. Ibid., p. 356). Acerca da 

necessidade de estabelecimento de escolas normais, cuja utilidade declara-se ser aqui incontestável, estas são 

apresentadas como veículos de iniciação prática em um sacerdócio pautado pelo exercício de virtudes morais e 

do ensino. Nessa dimensão apontavam-se os requisitos para a formação de um bom professor: “Para formar um 

bom professor não basta instruí-lo, é necessário inspirar-lhe um sentimento de moralidade a toda a prova, que 

ele possa comunicar aos meninos; e além disto fazer-lhe contrair o hábito da modéstia e abnegação porque o 

homem que se lembra de entrar na carreira da ambição ou da riquezas, nunca pode resignar-se ao ministério 

do ensino primário” (Id. Ibid., p. 356).  
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naquele periódico também se detectava residia fundamentalmente no fato de os progressos da 

instrução serem excessivamente lentos, o que se supunha ser devido à absoluta carência de 

livros elementares apropriados.
280

 Na verdade, alguns impressos - fundamentalmente 

silabários e taboadas - eram vistos como impróprios para o desenvolvimento infantil, fosse 

pelo excesso de Teologia neles contido, fosse pela complexidade dos textos, que, por tal 

razão, eram completamente inadequados para uso da primeira infância. Um dos textos que 

figurava já dentre os mais procurados pela vida escolar naquela metade de século era o 

Manual enciclopédico:  

 

 

 

 
“O livro que para uso das escolas tem tido ultimamente mais extração é o Manual enciplopédico 

do Sr. Emílio Achilles Monteverde. Reconhecendo o importante serviço do autor e seu ânimo de 

diminuir o merecimento desta obra, seja-nos permitido dizer que nela achamos defeitos, pelos 

quais a julgamos menos apropriada para servir de exercício até os meninos lerem corretamente, 

que é o de que principalmente precisamos. O Sr. Monteverde quis fazer um livro grande mas que o 

não parecesse: reuniu todos os objetos que achou dispersos por diferentes tratados; empregou tipo 

miúdo e evitou as perfeições tipográficas para encurtar a obra, o que embaraça os principiantes. 

Espraiou-se na Mitologia e esqueceu-se de pôr à testa do livro os rudimentos da doutrina cristã, o 

que, entre nós, se não pode dispensar. Quase todos os artigos, inclusive o da moral, logo no 

princípio são expostos com um aparato científico e rigor de método, que para os meninos é 

perdido. De que serve obrigá-los a ler definições, etimologias dificultosas, divisões e subdivisões 

que eles não podem entender? O quadro das ciências tem o mesmo defeito. O resumo da história 

de Portugal é extratado no gosto de nossos antigos historiadores. Todos os reis até D. João III são 

heróis. Não queremos que à vista dos meninos os monarcas apareçam desconceituados: mas basta 

que se lhes inculquem como Grandes os reis que realmente o foram; para que os meninos quando 

depois estudarem a história com crítica se não achem enganados. As crianças nas coisas naturais 

não encontram senão fenômenos: cumpre fazer-lhos notar, excitar-lhes a curiosidade, e explicar-

lhos por uma forma acomodada à sua capacidade, sobretudo fazendo-lhes ver pelo lado que eles 

servem para as necessidades da vida. Nas coisas morais é necessário narrar-lhes os acontecimentos 

principais e moralizar-lhos sem desenvolver miudamente as causas históricas, que estão ainda fora 

do seu alcance; ensinar-lhes sentenças e máximas de virtude e religião, e oferecer-lhes exemplos, 

apólogos e contos escolhidos com críticas e escritos com singeleza. Um livro redigido segundo 

estas regras e com extensão suficiente, que os meninos cheguem ao fim desembaraçados na leitura, 

eis aqui o livro de que se necessita.”
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 Costumava-se encadear análise com dados numéricos, esclarecedores por si próprios da situação vivida pela 

escola portuguesa de então. Dizia-se assim do estado da instrução primária naqueles meados de século: “Por lei 

de 31 de julho de 1839 foram mandadas criar mais de 100 escolas do Governo; de forma que em 1844 para 45 

o número destas no continente era de 1116 frequentadas por 45723 alunos; as escolas particulares, de que 

havia conhecimento oficial eram 1044, frequentadas por 18776: total de alunos 64499. Ora, sendo a população 

de 3.412.500 almas, vêm os alunos das escolas a estar na proporção de 1 para 52. Em muitos países da Europa 

que passam por cultos, esta proporção não é maior; entretanto estamos bem longe de acreditar que o nosso 

povo seja instruído e a observação no-lo atesta. Qual é então o motivo? É porque grande parte dos alunos da 

nossas escolas somente figura na cifra da matrícula, mas nada aproveita da instrução.” (REVISTA 

ACADÊMICA, p.357) As causas apresentadas para o desmazelo da instrução seriam portanto as seguintes: “1º) 

A incúria e o desmazelo dos pais, que não promovem a assiduidade e adiantamento dos filhos. Esta falta só com 

o tempo e desenvolvimento progressivo da indústria se pode desvanecer; 2º) A pouca capacidade literária dos 

professores, principalmente nas Províncias do sul, e a falta de zelo no cumprimento dos seus deveres. Este mal 

pode atenuar-se com as habilitações normais, com as frequentes visitas, a vigilância do comissário e 

autoridades administrativas, com os prêmios aos professores zelosos e severidade com os remissos e 

negligentes; 3º) A falta de bons livros elementares para uso das escolas: esta falta é mui sensível e não pode 

remediar-se senão com atenções e prêmios àquelas pessoas beneméritas que os compuserem acomodados às 

capacidades dos meninos.” (REVISTA ACADÊMICA, p. 357). 
281

 REVISTA ACADÊMICA, p. 357-358. Constata-se que, até certo ponto, posteriormente esse conjunto de 

manuais de cariz enciclopédico será compreendido, por um lado como tributário do espraiar jornalístico, e por 

outro, como concorrente desse enciclopédico fervilhar jornalístico que, como veremos adiante, tanto inquietava 

os contemporâneos. Os próprios periódicos da época, naqueles anos de 1860, explorariam o tema, como 

podemos verificar pelo artigo de Alberto Sampaio para O acadêmico. De acordo com o parecer do articulista, 
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Ao colocar o problema dessa forma, reconhece-se na ausência do livro escolar, 

um dos grandes nódulos do ensino português. Na verdade, desejava-se fazer permanecer o 

espírito enciclopédico para a confecção de obras infantis, posto que esse estilo permitiria uma 

melhor adequação e delimitação das lições, classificadas por períodos e por chaves temáticas, 

de maneira a que o ensino pudesse ganhar em interesse e em amenidade. Por outro lado, 

criticava-se sobremaneira a ‘montagem’ de manuais em função exclusivamente de uma 

coletânea de excertos extraídos do trabalho de autores variados. Os teóricos da educação e 

mesmo os homens envolvidos em processos de editoração de textos ou até jornalistas 

passariam a defender a possibilidade de apresentação dos conteúdos dos compêndios à luz de 

metodologias e estratégias de aprendizagem mais atraentes. Propunha-se, de algum modo, um 

ensino que chamasse a intuição, um modelo de ‘lições de coisas’, uma seleção de conteúdos, 

de valores e de saberes, postos como úteis e apropriados ao desenvolvimento cognitivo da 

criança. Cada vez mais a tendência era essa. E, no entanto, continuava-se a modelar o ensino 

perante um conjunto de compêndios que muitas vezes não eram considerados os mais 

adequados. O império do Manual enciclopédico, de acordo com os testemunhos de seu 

tempo, atravessaria a fronteira do século. Acerca da materialidade de seu uso, tomemos o 

depoimento contido no texto que, a 8/5/1903, Ribeiro da Silva redigiria para o periódico A 

escola: 

 

 

 
“O mal provém de se ministrar nas aldeias o ensino particular em casas desprovidas de condições 

higiênicas indispensáveis a uma casa de educação. A arbitrariedade avariada na escolha dos livros, 

a indisciplina, a rotineira de processos e métodos, a deficiência de instrução - eis as tristes 

consequências da iniciativa particular de ensino, quando exercido por indivíduos sem 

autenticidade nem habilitação legal. Na escola da nossa aldeia temos presenciado alunos que, 

viciados no método de soletração que os mestres assalariados a 3 vinténs por mês, lhes têm 

ministrado, já são inconciliáveis para o método de leitura de João de Deus. Depois apresentam-se 

na escola oficial uns com o Monteverde, outros com a Cartilha do Abade de Salamonde e 

outros até com o Lunário Perpétuo. Em exercícios mnemônicos, vêm eles desenvolvidos porque 

tudo o que lêm é de cor. Na maior parte dessas escolas particulares não há classes, não há horário, 

não há programas, não há métodos, não há disciplina.”
282

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
teria ocorrido nas sociedades contemporâneas um nivelamento das condições de vida e de oportunidades, que 

por sua vez se qualificava como a âncora das democracias. Nessa direção, reconhecia-se ser imprescindível a 

difusão das luzes e a irradiação da ciência, missão para a qual o jornal cumpria destacado papel. O mundo 

jornalístico era, pois, mensageiro das descobertas, divulgador das invenções, e irradiador do conhecimento 

produzido. A diferença e a especificidade do jornal na inevitável comparação entre este e o livro seria 

fundamentalmente sua amplitude: a possibilidade de o jornal colocar-se ao alcance de um conjunto muito maior 

de leitores, fosse por seu custo, fosse pelo tom didático e atual de suas publicações. Instrumento de civilização e 

de instrução, o jornal é então considerado instrumento de emancipação por libertar o homem ao nível de sua 

consciência. Sendo livre a imprensa, por outro lado, as próprias vicissitudes da democracia estariam controladas. 

Continua o apologista dos benefícios da imprensa: “Por isso o jornal vai onde não pode ir o livro, por isso que 

ele não se envergonha de entrar tanto na oficina do operário, como no gabinete do letrado, eis o motivo porque 

é considerado como um elemento dos mais civilizadores, eis porque vai preparando as nações para a 

realização dessas belas idéias, que em certa época não passavam d’um sonho de utopistas, como lhe 

chamavam.” (Alberto SAMPAIO, O jornal, In: O acadêmico, p. 76). 
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  A ESCOLA: bi-semanário dedicado aos interesses da instrucção e do magistério, número 20, anno 1, 

8/5/1903, p. 1. Os grifos são de nossa autoria. 
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Percebe-se, pelo excerto acima transcrito, o quanto alguns dos compêndios mais 

utilizados pelos critérios da inspeção de 1867 e da de 1875 permaneceram como balizas e 

referências da escola portuguesa em suas práticas mesmo depois da virada do século. De 

algum modo, as práticas escolares resistiam então às prescrições de gabinete, como se não 

desejassem qualquer tipo de alteração na gramática interna que as estruturava. No entanto, 

compreender o porquê do êxito editorial de alguns desses compêndios supõe que sejamos 

capazes de indagar a própria orientação de sua utilização, de seus usos, do modo perante o 

qual o livro escolar era manuseado por alunos e por professores. Quais os segredos desses 

recursos didáticos e em que medida eles efetivamente conformavam práticas de instrução? 

A utilização de manuais enciclopédicos é também recomendada pelos novos 

tempos de republicanismo. As bandeiras de uma nova escola incorporava da antiga essa 

plataforma de agregação de distintos modelos de referências culturais a serem fornecidas pela 

ação de um professor que também estudaria pelo compêndio, procurando tornar seu conteúdo 

,mais acessível aos olhos de inábeis crianças: 

 

 

 

 
“Mas não se trata, evidentemente, de obter apenas um manancial de sabedoria onde os professores 

possam ir beber, a ocultas, uma ilustração fácil, para assombro dos seus discípulos. Para que, 

desde logo, se estabeleça, como convém, a animadora convicção de que o saber não constitui um 

privilégio exclusivo dos mestres, mas um bem franca e facilmente acessível a todos os que se 

dedicam ao estudo, ao uso direto dos alunos, mais do que ao dos professores, se destina o 

dicionário enciclopédico das escolas.”
283

 

 

 

 

 

Para tanto, a proposta de que esses dicionários - que nada mais seriam do que 

modelos alternativos de manuais enciclopédicos - abarcassem artigos claros, escritos com 

simplicidade e com método rigoroso, devendo levar em consideração o desenvolvimento 

infantil em suas etapas, mas buscando, no modelo que pretendiam seguir, apresentar temas 

que se complementassem uns aos outros, sem que houvesse entretanto conexão tão estreita 

que propiciasse qualquer tipo de dependência. Desejava-se, de algum modo, correspondendo 

àqueles anseios tantas vezes expressos pelos inspetores de 1875, tornar o ensino atraente 

porque variado, de modo que a aula se compusesse como um mosaico criativo, capaz de 

entrelaçar inúmeros elos que, conectados, trariam verdadeiramente uma adequada 

compreensão de realidade. O essencial no modelo enciclopédico era que, se o aluno falhasse 

num dos temas, não fracassaria nos demais, o que o estimularia, o que o incitaria a dar 

continuidade à sua vida escolar. Manusear o compêndio seria, sob tal perspectiva, mais uma 

estratégia de estímulo para o estudante: 

 

 

 
 

“(...) mediante estas consultas e estes exercícios assim conduzidos desde as primeiras páginas do 

primeiro livro de leitura e em comum realizadas por mestres e discípulos, o pernicioso 

dogmatismo magistral terá de ceder, por completo, o passo à constante confraternização 

intelectual, sob todos os pontos de vista vantajosa, entre educandos e educador. O prestígio e o 

salutar ensino do mestre tornar-se-ão tanto maiores quanto mais franca e intimamente ele se souber 

irmanar como um simples e leal companheiro de estudo com os seus alunos. E o primeiro efeito 
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desta confraternização será o desaparecimento da timidez, colocando o educador nos casos de 

poder observar com rigor as características intelectuais de cada um de seus alunos.”
284

 

 

 

 

 

 

O estudo entrelaçado, que abarcaria seletas e coletâneas de excertos de grandes 

autores nacionais, permitiria ao estudante travar contato com aquilo que de melhor a cultura 

portuguesa teria produzido. Era isso que se apregoava em 1911. Mas esse pensamento que 

propunha uma instrução a partir dos trechos selecionados, não era já isso a que, 60 anos antes, 

se propusera Monteverde? Em qualquer hipótese, a história da escola em Portugal conclama-

nos a equacionar tal indagação. Seria o livro único o desejo da escola do ler, escrever e 

contar?
285

 Em que medida a seriação, a divisão por horários, por matérias ou disciplinas, não 

suporia já a princípio a interface do conhecimento produzido? Trata-se de averiguar quais 

eram os pólos multifacetados de composição curricular: nos projetos gestados e nas 

representações que se iam, pelos ruídos de sala de aula, compondo o caleidoscópio 

cotidiano... 
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 António Rodrigues BRAGA, A educação na instrucção primária, p. 192. 
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 Consta o seguinte do editorial de A escola com data de 2/6/1903: “Propõe-se que a reorganização dos livros 

de leitura tornem-se um real substituto dos compêndios, abarcando um conjunto de matérias que seriam ali 

agrupadas para facilitar o processo do ensino-aprendizagem: geografia, história pátria, aritmética, sistema 

métrico, geometria, gramática, etc. O livro único e pluridisciplinar seria, aos olhos do editorial, um “ estímulo 

ao bom desejo de instruir.”  (A ESCOLA, número 27, anno I, 2/6/1903, p. 1). 
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O livro da escola quer formar 
professores e conformar alunos 

 

 

"Toda a história é escolha. É-o até devido ao acaso 

que aqui destruiu e ali salvou os vestígios do passado. É-o, 

sobretudo, porque o historiador cria os seus materiais, ou 

se quiser recria-os: o historiador que não vagueia ao acaso 

como um trapeiro à busca de achados, mas parte com uma 

intenção precisa, um problema a resolver, uma hipótese de 

trabalho a verificar.” 

 

 (Lucien FEBVRE, Combates pela História, p. 19) 

 
 

 

DIZIA-SE NA MINHA MENINICE... 

 

 

 

O presente capítulo buscará desenvolver o tema da leitura escolar e do compêndio 

didático como registros exemplares das representações e práticas de uma escola que é, por um 

lado, dita e projetada e, por outro, posta a agir no cotidiano de seu ofício. A questão 

intelectual aqui colocada é: o que fazia e como agia em Portugal a escola do ler, escrever e 

contar em meados do XIX? Buscar pistas que permitam rastrear essa indagação é o objetivo a 

que este trabalho, desde o princípio, se propôs. Reconstruir o cotidiano dessa escola que se 

pretende narrar pode tornar-se, entretanto, tarefa inglória se não forem considerados os 

conteúdos culturais e valorativos de que ela se valia: os saberes internos à escola, 

constitutivos do repertório de uma certa mundividência especificamente escolar, construída 

por interlocução com a sociedade portuguesa da época. Narravam-se, descreviam-se e 

prescreviam-se para o aluno códigos de cultura e gestos de civilidade, que aproximavam 

instrução e disciplina como quesitos de civilização. Por ser assim, e pelo fato de não haver 

cursos de formação do magistério, deve-se destacar o lugar proeminente ocupado pelos 

compêndios escolares, não apenas como possíveis primeiros livros com que a infância trava 

contato, mas também como prováveis guias de orientação e do preparo de aulas dos 

professores.. 

O tema da alfabetização ganhara já substantiva relevância, como se viu, no 

discurso político e nas representações mentais da intelectualidade portuguesa, no decorrer de 

todo o século XIX. Interessa aqui rastrear o percurso desse debate, tendo em vista identificar 

permanências e inflexões que certamente ocorreram ao longo do tempo. Todo o eco dos 

diagnósticos e propósitos declarados só ganham significado se postos ao lado daquilo que se 

pode entender como vestígios da escola em sua cotidianidade. Apreender, pela intersecção, 
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representações e práticas da escola narrada consistirá, talvez, estratégia privilegiada de 

apropriação da atmosfera cultural de um tempo e de um objeto que, tendo sido eleito por nós, 

não nos escolheu. 

Ao analisar o que denominou “caminhos do ABC” no ensino de primeiras letras 

da escola portuguesa no século XVIII, Rogério Fernandes atenta para conteúdos e práticas 

desse aprendizado inicial pelos compêndios efetivamente utilizados pela sala de aula do 

escolar principiante. Sua indagação tem por pressuposto metodológico o inevitável confronto 

entre o discurso e as práticas ou, em suas palavras, entre “a produção teórica, construída às 

vezes ao arrepio da experiência cotidiana, e o vivido educativo e escolar que, eventualmente, 

a desmentia ou defraudava”.
286

 

Ao referir-se aos manuais didáticos utilizados pela escola portuguesa no decorrer 

do século XVIII, Fernandes destaca o primado de uma orientação ético-religiosa, expressa 

pelo conteúdo do próprio compêndio escolar, que fazia por incutir valores e normas de 

conduta preconizados pela moral imperante a partir de referenciais cristãos veiculados pelos 

inúmeros catecismos e ‘bíblias de infância’ que corriam à época. Ocorre que a existência e 

efetiva utilização de livros não evitava - como destaca o referido autor - o primado da 

utilização de manuscritos, posto que os próprios manuais eram indiretamente dirigidos antes 

como guias didáticos para os mestres de primeiras letras do que para o efetivo manusear do 

aluno. Havia, em alguns casos, sugestões dos autores das cartilhas quanto à necessidade de 

utilização do ponteiro em sala de aula, o que - no parecer de Fernandes - viria a confirmar a 

hipótese de que a obra escolar era, antes de mais nada, o livro do professor.  

No que diz respeito ao século XIX, constatar-se-ão a continuidade e a ruptura 

desse modelo: continuidade pela persistência de práticas escolares enraizadas em padrões 

herdados de tempos atrás; ruptura pelo esforço empreendido pelos teóricos da pedagogia com 

o fito de alçar o país ao sentido do século, no qual os progressos da razão humana seriam 

referendados pelo esforço governamental na irradiação do conhecimento produzido, mediante 

expansão da escola primária, templo privilegiado de preparo de cidadãos para a pátria e de 

indivíduos aptos para a produção da riqueza nacional. Desse modo, o tema da escola ganharia 

nova substância, ao mesmo tempo em que persistia sendo o mesmo... 

O século XIX julgava a si próprio como o tempo de irradiação das conquistas 

cintíficas obtidas pelos duzentos anos que lhe antecederam. Chegara a época de partilhar o 

acúmulo de saber que havia sido a verdadeira marca da modernidade em expansão. Ocorre 

que o aumento do rol de conhecimentos teria bifurcado e multiplicado também as áreas do 

saber em que este ou aquele campo era suposto atuar. Na verdade, teriam sido a 

complexificação das relações dos homens entre si e a maior profundidade da exploração do 

próprio ambiente circundante que admitiram ao ser humano essa faculdade de repartir, em 

diferentes eixos, os conhecimentos que provinham supostamente do progresso intermitente da 

intervenção humana junto à natureza. De fato, havia sido composta uma rede de interfaces, 

uma árvore perfilhada por uma multiplicidade de troncos, através dos quais o indivíduo 

deveria se embrenhar para desbravar a floresta, ou - para corresponder ao que diziam sobre 

isso já os iluministas do século XVIII - o labirinto do conhecimento. A idéia do conhecimento 

enciclopédico seria, por essa razão, abraçada pelos intelectuais do século XIX, que muitas 

vezes se iludiam perante a hipótese da instrução ser efetivamente o grande diferencial que 

pontuaria a grandeza do mundo moderno; grandeza essa que estaria em ser efetivamente 

capaz de saber utilizar, de modo racional e apropriado, as conquistas que provinham do 

campo da natureza e da técnica, ou da intervenção do homem na mesma natureza. A 

sociedade (ou as classes dominantes dessa sociedade) tinha efetivamente um discurso sobre a 

ciência, sobre a moral, sobre a religião. Cumpria apresentar esse discurso às pessoas. A 

escola, em alguma medida, serviria para isso. 
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Pretendia-se produzir, sistematizar, veicular e inculcar alguns relatos básicos sobre a 

vida nacional, sobre o ser humano, sobre Deus e sobre o mundo. Desejava-se contar aos 

adultos, mediante um feixe organizado por inúmeros jornais e revistas que circulavam à 

época, versões coerentes acerca da história pátria e seus devidos heróis, da geografia e das 

fronteiras do país, dos novos sistemas de medidas e dos modos de sua aplicação, das recentes 

conquistas no campo da higiene e da prevenção de doenças epidêmicas. Novos conteúdos 

culturais teriam, curiosamente, a função de perpetuar e consolidar tradições, costumes e 

hábitos. Assim entendia Herculano quando, n’O Panorama, qualificava aquele periódico que 

então dirigia como divulgador de “conhecimentos úteis”. De fato, pensava-se o mundo 

perante códigos herdados de um enciclopedismo já transformado. Entre o sábio e o ignorante, 

se impusera com o século XIX uma nova categoria, intermediária, que poderia ser formada 

pela escola ou pelos jornais, que teria o conhecimento apenas do essencial, e não muito; 

enfim, um tipo de gente que - segundo diziam os contemporâneos - não existia em tempos 

mais remotos.... 

 

 

 

 
“A sociedade civil dividia-se em duas grandes classes, entre as quais medeava um abismo, que só 

muito depois o elemento burguês fez desaparecer. Do mesmo modo, no mundo das letras, quase não 

havia transição entre o verdadeiro sábio e o mais completo ignorante. Ou não existia a ciência; ou, 

quando existia, era perscrutada em toda a sua extensão, examinada em toda a sua profundidade, 

analisada em todas as suas relações. Hoje o maior número não se contenta com o  ipse dixit do sábio, e 

quer ajuizar por si mesmo, embora com perigo de erro. É um fato. Se é para aplaudir-se ou lastimar-se 

não é questão que aqui se trate. Mas as investigações profundas, essencialmente analíticas, talvez mais 

do que o eram as de outrora, são ainda a missão de não poucas inteligências enérgicas e perseverantes, 

a cujos trabalhos se devem os progressos das ciências. O espaço, que medeava outrora entre o sábio e 

o ignorante, está hoje ocupado por uma classe que não tem o estudo por sacerdócio; que não penetra 

com o facho da inteligência nos mais escuros labirintos da ciências; mas que, conhecendo que na 

sociedade moderna o iletrado faz a mesma figura que o covarde na sociedade cavaleirosa, mas 

analfabeta da idade média, procura conhecimentos pouco aprofundados sim; mas variados e amenos 

em suas formas, para poderem vasar-se nos moldes de todas as inteligências e não cansarem o espírito 

com uma atenção aturada que não pode aliar-se bem com as condições da sua vida. Satisfazer essa 

tendência, por assim dizer, enciclopédica do nosso século, eis o fim de vários gêneros de publicações, 

entre as quais os jornais científicos e literários ocupam um lugar importante.”
287

 

 

 

 

 

Com essas palavras, a redação d’ O Instituto indagava - ainda em 1853 – se, em seu 

primeiro ano de existência, o periódico teria verdadeiramente cumprido com essa tarefa que o 

século delegara à imprensa. Os redatores prosseguiam, dizendo que não havia como responder 

nem tampouco se poderia, com confiança, prometer algo, a não ser a contribuição e o esforço 

coletivo, tendo em vista o derramamento do nível primário da instrução por todas as classes 

da sociedade. A civilização do escrito - e com ela a modernidade - exigiam isso. O povo 

reclamava esse direito a uma compreensão ampliada dos fenômenos que envolvem o homem 

em sua circunscrição espaço-temporal. Fazer caminhar a civilização pela senda daquilo que os 

homens ilustrados supunham ser a tendência à perfectibilidade exigia pois a instrução. Esta, 

por sua vez, era tarefa da imprensa para a feitura do homem adulto. Mas era também - e talvez 

fundamentalmente - tarefa da escola; dessa escola nacional que Portugal ainda não criara. 

Portugal, que, não por coincidência, submergia a olhos vistos no mais absoluto atraso, na mais 

impiedosa decadência. Reerguer Portugal era obra da escola. E a escola deveria lidar com a 

variável do enciclopedismo para criar o justo meio, o homem semi-cultivado, a classe média e 
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sua ideologia. O manual didático viria, nessa direção, cumprir a apontada lacuna. Vivia-se, 

sem dúvida alguma, um tempo de manuais enciclopédicos... 

O manual escolar tem uma dada textura, um formato e uma feição que lhe são 

típicos; é como se ele falasse à infãncia, e o fizesse  de um modo muito particular, diria-se 

quase inconfundível. Ao possuir ritmo e compasso próprios, o manual supõe-se 

invariavelmente capaz de impor todo um processo de ortodoxia da leitura, que engloba regras 

de um bom manusear acopladas a feixes temáticos expressos na divisão das lições que 

elegem, nessa ordenação, os temas do conhecimento que se pretende fazer apreender pelos 

corações e intelecto dos meninos portugueses. Se, até certo ponto, o texto escrito não tem 

correspondência direta por ser reconstruído nas práticas cotidianas de sala de aula, mesmo 

assim, deve-se destacar a força adquirida pelo efeito irradiador de alguns desses compêndios, 

utilizados em profusão pelos mestres de primeiras letras. Tratando-se do primeiro contato da 

criança com o mundo do impresso e da leitura, a cartilha de alfabetização é um mundo outro, 

desconhecido, que aterroriza e seduz aqueles que se dispõem a decifrá-lo...Uma leitura que 

não se sabe ao certo o que é , mas que se apresenta aos olhos de seus ousados pretendentes 

como se de um oráculo se tratasse, decifrando, num gesto de inversão, todos os que desejam 

desvendar o enigma da palavra escrita. 

As cartilhas de alfabetização, como suportes discursivos que se propõem a dar a 

ver um dado conjunto de conteúdos culturais, representam instrumento privilegiado para a 

imersão no território da leitura e da escrita, particularmente no tocante ao acesso das crianças 

a esse tão poderoso quanto misterioso mundo do escrito. Ao apresentar como naturais temas, 

discursos e abordagens, a cartilha delineia, pelo percurso de sua construção, dispositivos que 

induzem o aprendiz de leitor a efetuar, de maneira entrelaçada, a descoberta das imagens e 

dos signos gráficos com a interpretação de todo um feixe de versões de mundo apresentadas 

como verdades absolutas imperativas. A esse respeito, suspeita-se que muito do que se conta 

às crianças na escola resulta num dado estilo de subtrair a infância de si própria: das suas 

brincadeiras, dos seus sonhos, do universo simbólico eivado de fantasia e, portanto, de sua 

criatividade. A leitura escolar não é a leitura da fruição, do prazer; é antes o mundo do dever 

recomendado aos pequeninos, quase como orientação para a vida em sociedade. Nessa 

direção, costumava-se destacar a necessidade e a importância do lugar do mestre de primeiras 

letras, que seria o responsável pela decifração do compêndio para um aluno que, deixado por 

si, jamais saberia decodificar seus textos, suas mensagens, sua semântica. Ocorre que nem 

sempre o professor se mostrava suficientemente capaz de exercer essa desejada liderança no 

campo da transmissão do futuro.288 Também por essa razão, os compêndios deveriam ser 

suficientemente claros e precisos nas informações. No entanto, o custo dessa empresa residia 

basicamente na conformação de um conjunto invariável de saberes, que era apresentado à 

infância portuguesa como a única tradução pedagógica possível do feixe de conhecimentos 

que a civilização acumulou. 

Ao travar interlocução com a abstração de uma suposta meninice exemplar, os 

próprios saberes elementares, apresentados como via de acesso à cultura erudita, costumam 

romper com o espontâneo, com a imaginação e com o território da oralidade específica da 

razão sensitiva da meninice. Por sua vez, na outra margem, há o cronograma do futuro. 
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 “Para introduzir o ensino dos ramos industriais na instrução primária basta haver compêndios que deles 

tratem, diz o nosso honrado colega; e perguntado por que os não tem apresentado o Conselho Superior de 

Instrução Pública. Se fora bastante haver esses compêndios, poderia dizer-se que se acha cumprido o preceito; 

porque na coleção de livros elementares autorizados para uso das escolas primárias, publicada em cada ano 

por ordem do Conselho, alguns se encontram da natureza daqueles. Mas não basta, entendemos nós; é preciso 

que os mestres possam explicar aos alunos o que eles lêem e não entendem; e ainda mais, que alguns exercícios 

práticos vão fixando as idéias: ou cairemos no erro que combatemos, de reduzir os ramos de aplicação e 

utilidade prática a doutrinas meramente especulativas.” (J. J. De MELLO, Instrucção publica, In: Revista 

universal lisbonense, 8º anno, nº 10, 9-8-1849). 
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Assim, transforma-se precocemente a criança no homem da manhã seguinte. Tal orientação 

revela-se como a interpretação mais acabada da vertente adulta de interpretação da realidade 

sobre o imaginário infantil: dos valores, das normas de conduta, dos processos de ordenação 

do social. Desse modo, causa estranheza o sucesso editorial que alguns desses compêndios de 

alfabetização obtiveram no curso de uma duração longa em Portugal do último quartel do 

século XIX. 

Os relatórios de inspeção às escolas públicas e particulares, datados de 1867 e 1875, 

compõem um representativo acervo de obras didáticas existentes em profusão nas unidades 

escolares, dentre as quais se sobressaem cartilhas de ensinar a ler. Qual era a vida por tais 

textos apresentada e prescrita à infância? Em que medida se podem, à guisa de análise, 

estabelecer aproximações e distâncias entre tais compêndios, seja no que concerne ao desafio 

da alfabetização, seja no tocante à própria acepção de civilidade como conjunto de virtudes 

elencadas? Finalmente, como se ensinava a ler em Portugal naquela altura?  

Houve sem dúvida um tempo em que a história da escola primária portuguesa 

confundiu-se com a história de um dado conjunto de compêndios escolares que, por 

aparecerem em profusão, pontuaram o território da sala de aula em suas representações e 

práticas. Muitos desses trabalhos foram relegados ao esquecimento, permanecendo talvez 

entre as estantes de alguma biblioteca, ou em prateleiras de alfarrabistas, como exemplares 

empoeirados de uma memória calada. Sobre o fenômeno editorial que Monteverde havia 

representado à sua época, a surpresa expressa-se, ora pela contra-mão, a partir de seus 

adversários, ora por aqueles que, pelos seus manuais, ingressaram no universo da escrita. Em 

qualquer caso, é forte a referência desse autor que foi, em certa medida, relegado pela 

posteridade. Ouve-se falar dele ainda no final do século XIX, quando, há tempos, os 

pedagogos reconheciam isso; para recordar, emprestam-se as lembranças de Ferreira-

Deusdado: 

 

 

 

 
“Dizia-se na minha meninice de escola quando se falava de um pequeno estudante - já lê no 

Monteverde, o que equivalia a dizer que já estava na carreira das letras. Seguir um curso 

monteverdeano integralmente era honrar-se quase com um diploma acadêmico. Começava-se pelo 

Methodo facílimo para aprender a ler, depois o Manual encyclopedico, mais tarde o Mimo à infancia 

e o Resumo da historia de Portugal (...) O espírito sensatamente pedagógico, a concatenação clara das 

matérias, a visão penetrante sobre a inteligência juvenil, fizeram com que os livros de Monteverde 

gozassem de uma justa popularidade que constituía ao mesmo tempo um verdadeiro triunfo no 

método. Só assim se explica o amplo acolhimento das suas obras que fizeram esgotar numerosas 

edições de muitos milhares de exemplares cada uma. Só da penúltima e antepenúltima edição do 

Manual Encyclopedico foram tirados cerca de 130000 exemplares. O venerando educador Monteverde 

triunfou brilhantemente durante anos de todas as dificuldades opostas à evangelização de suas idéias 

(...) Todavia, é mister confessar que Monteverde, durante a virilidade de seu espírito, quase contentou 

a todos com a notável aptidão vulgarizadora da sua inteligência; só mais tarde fraquejou no esgotar de 

suas edições, pela concorrência audaciosa e pertinaz dos fazedores de livros para o ensino primário, 

que evidentemente eram bem inferiores aos que o preclaro iniciador havia elaborado.”
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 FERREIRA-DEUSDADO, O Manual Encyclopedico de Monteverde. In: Revista de Educação e Ensino, 

VIII ano, n 8, 1893, p. 56. Era realmente muito grande a distribuição das obras de Monteverde, particularmente 

entre os anos 40 e 90 do século XIX. A tiragem dos exemplares era já surpreendente e há relatos que permitem 

dizer que tais livros teriam um efeito irradiador incomparável e inusitado para o seu tempo. Tome-se por 

exemplo os livros que eram oferecidos pelas escolas aos alunos que melhor aproveitamento pedadógico tivessem 

em todo o ano. O relatório da Escola Casal-Ribeiro, no ano de 1865 propicia, sobre o tema, mais um indício - 

dentre ínúmeros - acerca de quais eram as obras didáticas mais apreciadas à época: “Os prêmios provêm dos 

donativos seguintes: (...) 12 livros Mimo à infância encadernados do sr. Emílio Achiles Monteverde; 6 

Grammaticas nacionaes do sr, Caldas Aulete; 4 medalhas de prata, 4 de marfim e 4 estampas religiosas, da 

sra. Casal Ribeiro.” (Carlos José CALDEIRA, Relatório annual da eschola Casal Ribeiro, In: Archivo 
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Embora não fosse de seu feitio o elogio alheio, tornando-se célebre por apenas se 

auto-elogiar, Castilho, a dada altura, assume a defesa do enciclopedismo imperante à época, 

trazendo como exemplo exatamente o êxito obtido pelo manual de Monteverde. Para Castilho, 

o efetivo uso do Manual Encyclopedico nas escolas  primárias portuguesas significava o 

vigor que a idéia do enciclopedismo ia ganhando em Portugal. Para firmar sua convicção, 

declara-se o que aparentemente se pergunta: 

 

 

 
“Não são só os institutos de educação estrangeiros que reconhecem e adotam o grande princípio do 

enciclopedismo; o nosso mesmo país já até certo ponto o vai admitindo. Que outra coisa é senão um 

começo de homenagem a ele, o que o Conselho Superior de Instrução Pública exerce nas suas 

instruções para os exames dos professores primários e secundários ? O Manual encyclopédico do 

senhor Monteverde não foi pelo mesmo Conselho Superior aprovado para uso das escolas primárias? 

Não está em todas elas em Portugal e no Brasil? Não se reimprime de contínuo e em grande cópia?”
290

 

 

 

 

Ao que tudo indica, o êxito do livro de Monteverde ultrapassaria esse período e 

atingiria mesmo o último quartel do século. A partir dos anos 70, particularmente, havia uma 

nítida demanda por livros de instrução primária. Desde os anos 50, aquele tema da 

escolarização portuguesa vinha sendo pontuado pela recorrência à questão do método. O 

método de ensino era visto como o responsável pelo fracasso na escola. Ora, supunha-se que o 

método era uma ausência na escola portuguesa, onde professores, sem qualquer formação 

específica para o magistério, tinham sérias dificuldades para ensinar conteúdos que, por sua 

vez, também não dominavam. Por causa disso, os intelectuais da época, com significativa 

freqüência, queixavam-se da má qualidade dos livros dirigidos à vida escolar. Nos termos de 

Seabra de Albuquerque, em sua Selecta da infância, poder-se-ia dizer que a escola cumpre 

para a sociedade uma tarefa tanto política quanto religiosa. Por essa razão, os livros 

elementares seriam tão importantes. 

 

 

 
“Nas primeiras leituras da infância, há com certeza uma lacuna; e é a duma pequena enciclopédia, que 

resuma em poucas páginas os assuntos mais convenientes a satisfazer a curiosidade dos meninos. Se a 

criança abre os olhos à luz do mundo em terra portuguesa, no seio da religião católica, e cercada 

simultaneamente das maravilhas da natureza e da civilização, bom é que na escola, onde se lhe abrem 

os olhos à luz do entendimento, se lhe ponha logo sobre os joelhos para a primeira leitura um livro que 

tudo isto lhe indique. Há e sempre deve haver nas escolas livros elementares onde se aprendam, 

decorando, as doutrinas, não só do credo religioso, mas também do credo político. Junto com o 

conhecimento de Deus e dos princípios da religião, deve a infância aprender a conhecer a pátria e os 

princípios da sua organização social. Na inteligência ainda tenrinha da criança, neste microcosmo 

infantil, semeiem-se com desvelo as primeiros germes do cidadão completo. A semente frutificará 

depois e o homem conservará indelével a primeira forma que recebeu infante.”
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Pittoresco, 8° anno, tomo VIII, 1865, p. 216). Verifica-se que, tanto a obra de Monteverde como a Cartilha de 

Caldas Aulete eram extremamente concorridas à época, talvez como signos de uma alfabetização bem-sucedida. 
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 A. F. CASTILHO,  Resposta aos novíssimos adversários do Methodo Portuguez, volume II, p. 168. 
291

 A. M. Seabra de ALBUQUERQUE, Selecta da infancia coordenada por..., p. VI. 
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Conhecer a escola primária portuguesa no século XIX supõe, por ser assim, uma 

breve incursão pelo conteúdo de tão concorrido compêndio, ainda que apenas para elucidar 

algumas indagações: quem comprava, quem lia, como se lia e por quê? Em editorial do 

periódico Educação Nacional, que então dirigia, em 9 de junho de 1901, no nº 246, Antonio 

Figueirinhas ratifica o parecer da unanimidade, pelo menos à guisa de situar a memória de 

suas raízes pedagógicas pela dinâmica de evocação do estudante que fôra. Sobre o Manual de 

Monteverde, o testemunho é revelador. A recordação de Figueirinhas parece, a esse respeito, 

bastante precisa. Em suas palavras: 

 

 

 

 
“Eu ainda pertenço àquele tempo em que o livro mais apreciável que entrava na maioria das escolas 

era o Manual Encyclopedico e a Cartilha do Mestre Ignácio. O a-b-c era o mais rudimentar, o que 

apareceu no momento em que a utilidade do ler se tornou patente. Não se imagina a alegria que me 

diluviou o espírito quando cheguei, depois de provações terríveis, ao Manual. Pensávamos nós, os 

rapazes d’então, que esse livro era o ‘non plus ultra’ da ciência humana e que quem ali chegasse não 

tinha mais campo a percorrer nas aquisições intelectuais. Saber aquele livro de cor e as contas da 

caixaria, eis tudo quanto era preciso para abarrotar todos os barbeiros da aldeia e todos os regedores, 

podendo-se até embarrilar o senhor padre cura da freguesia. E eu, perdoem-me a imodéstia, consegui 

no lance verdadeiros sucessos porque tinha a consciência de ser um portento no Manual, pois que o 

sabia quase de cor, sem perceber nada de tudo quanto a memória se encarregava de armazenar. Mas 

um dia o professor - Deus te tenha lá a alma, ó bom velhinho! - adoeceu e a substituição foi feita por 

um barbeiro que, ao mesmo tempo, era considerado uma das melhores cabeças da minha freguesia 

(...). Entrou na aula, no primeiro dia, com ar solene, catadura minaz de pedagogo às avessas e, sem 

aviso prévio, enterrou-me logo na soma de grandes números. Fiquei desapontado e confundido 

perante todos os condiscípulos. Citava-lhe páginas do Manual, recitava-lhe as particularidades do 

infinitivo dos verbos e ele fazia ouvidos de mercador a essa catadupa de ciência que afirmava nada 

valer e continuava a aquecer-me com a terrível tabuada. Fiquei tão envergonhado que nunca mais quis 

ir à aula do barbeiro e dele fugia quando o avistava de longe.”
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Acerca do significado da produção editorial de cunho enciclopédico para as escolas, 

parece haver, aí traduzida, a vocação jornalística que, à época, fervilhava nos países europeus, 

voltada para sua vertente pedagógica. Os saberes escolares teriam, desde a Renascença, um 

certo tom enciclopedista que o século XIX faria por acirrar. A idéia da cultura enciclopédica 

tornara-se bastante cara aos contemporâneos, posto que traduziria pretensamente uma súmula 

da conquista da realidade pelo homem. Talvez fosse a pretensão moderna de onipotência e de 

absoluto domínio sobre o universo circundante que faria por tornar relevante o súmario 

enciclopedista do saber. Os contemporâneos julgavam que não haveria nada mais apropriado 

para a escola. O próprio pressuposto da vida escolar residia nessa confiança do aluno na 

capacidade do mestre. Por outro lado, o mestre deveria revelar às gerações emergente 

conteúdos fixos e praticamente imutáveis que seriam, em seu conjunto, basicamente um fundo 

de cultura de feição especificamente escolar. É assim que ao mestre de escola competia dar a 

impressão de ser sempre aquele que conhece um pouquinho de tudo. Daí talvez o sucesso 

editorial que o Manual Encyclopedico de Monteverde conseguiria. Acerca do tema, recorde-

se o parecer de Durkheim: 
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“Pode-se compreender assim em que sentido o ensino deveria ser enciclopédico. Tal idéia de cultura 

enciclopédica, nós a vimos manter-se e desenvolver-se com excessiva persistência desde as primeiras 

origens de nossa evolução escolar para que seja apenas uma alucinação. E, com efeito, ela responde a 

essa idéia extremamente justa segundo a qual a parte não pode ser compreendida fora da noção do 

todo ao qual ela se liga (...); mas o que é possível é fazer os espíritos conhecerem as diversas atitudes 

mentais que são necessárias para que eles se mostrem prontos a abordar um dia as diversas categorias 

de coisas.”
293

  

 

 

 

 

Ao folhear o Manual Encyclopedico, o leitor, embrenhado em conteúdos tão 

arcaicos quanto atuais, depara-se com o semblante mais típico da escola primária. Parece, de 

início, que se está diante de um guia para o professor dirigir e dividir suas aulas; não seria 

isso? De todo modo, a impressão que se tem é a de que os conhecimentos escolares são muito 

mais o pretexto para o aprendizado de certas competências, de um dado repertório, que 

permita ao aluno familiarizar-se com o “labirinto do conhecimento”, essa “árvore” por onde o 

espírito humano se embrenha pelo caminho que suas inclinações indicarem...
294

 Dentro do 

espírito enciclopedista, havia que se familiarizar a criança com determinado conjunto de 

temas que lhe seriam de fato ensinados em uma aprendizagem superior, caso ela vencesse 

essa dificílima etapa de escolarização primária, na qual os únicos conhecimentos efetivamente 

ensinados são os do “ler, escrever e contar”. Além disso, evidentemente, a escola que produz 

e reproduz a moralidade traz, contida nos compêndios, sejam eles quais forem, toda uma 

gama de prescrições, de hábitos de conduta, recomendados para o homem civilizado. A 

escola, que diz preparar para o mundo, fala do mundo às crianças; de um mundo para o qual 

são necessários alguns sutis ensinamentos, dos quais a escolarização também se encarrega: o 

aprendizado do silêncio, da modéstia, da aceitação do existente como necessário, das rotinas 

cotidianas... É essa escola, essa cultura escolar de que o caso português é ilustrativo, que 

passa a ser aqui investigada. 

De um certo modo, pode-se dizer que a investigação da leitura escolar se revela um 

dispositivo privilegiado para apreensão da atitude leitora, no caso português, até porque, a 

partir dela, seria poassível depreender os esforços encetados por parte de certos grupos sociais 

quanto ao controle, à preservação e à perpetuação dos valores, dos costumes existentes ou 

pretendidos, das tradições, enfim.
 295

 Na verdade, a competência do ensino da leitura conferia 

singularidade ao papel da escolarização, dando-lhe efetiva visibilidade, mesmo que essa 

escola ainda não se tivesse estendido às camadas majoritárias da população. Efetivamente, 

como se viu particularmente no capítulo 4, o povo observava a vida escolar. Fazia isso 

interessado sobretudo em saber quais valores, quais hábitos, qual vocabulário e, finalmente, 
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 Emile DURKHEIM, L’ évolution pédagogique en France, p.398.  
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 Era assim que Diderot e D’Alembert caracterizavam o espírito da Enciclopédia francesa no século XVIII. 
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 A propósito da matéria das leituras elementares para a infância em vias de se alfabetizar, Jaime Reis 

destacava já a popularidade do Manual de Monteverde naquilo que dizia respeito aos saberes da escola primária: 

“A (...) grande componente da formação que se pretendia conferir através das primeiras letras era o respeito 

pela ordem social constituída, as leis que a regiam e os agentes que as aplicavam. As vantagens que daqui 

advinham eram de tal ordem que justificavam plenamente o esforço que representava a difusão por todo o país e 

a toda a população da instrução prímária, considerada, em 1850, pelo Conselho Superior de Instrução Pública 

como a ‘base da segurança dos Estados e a mais firme escora da lei’. Para atingir este fim, o Manual 

Encyclopedico, de Monteverde, uma das mais populares obras do seu gênero no século passado, referia 

exemplarmente um vasto conjunto de deveres que as crianças deviam assimilar submissamente, não só na 

crença de que os homens não são iguais, exceto perante Deus, mas também pela dúvida de o ‘que seria com 

efeito a sociedade se um simples cidadão pretendesse ser igual ao magistrado’? Para além da hierarquia da 

autoridade, havia uma segunda, a da riqueza, cuja distribuição desigual havia praticamente que justificar e 

tornar de fácil aceitação, com base na idéia de que ‘se todos fossem igualmente ricos ninguém quereria 

trabalhar.” (Jaime REIS, O analfabetismo em Portugal no século XIX: uma interpretação, In: Colóquio 

educação e sociedade, p. 28). 
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quais conteúdos formariam o repertório dessa escola. Era como se, antes de formar para o 

ensino da escrita, a escola pudesse ensinar as crianças a falar corretamente. Nesse sentido, 

parecia imprescindível conferir às novas gerações a capacidade de expressão que as 

habilitasse para o mundo do trabalho, muitas vezes da vida comercial que tanto exigia o 

desenvolvimento das habilidades da comunicação. Entretanto, esperava-se também da escola 

que ela, ao ensinar, dirigisse e regrasse a leitura espontânea, pela apropriação muito particular 

que faria do acervo de conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade. A escola 

recriava, a seu modo, os conteúdos humanos relativos ao saber passível de ser repartido pelos 

homens. Chega, às vezes, a parecer que os conteúdos pedagógicos foram todos eles 

inventados ali, na própria escola. Daí a importância tão grande dos livros didáticos. Eram eles 

que efetivamente traçavam aquilo que seria o guia orientador, a diretriz básica da vida escolar. 

Por ele, o professor estudava. Atráves dele, a leitura e o mundo seriam contadas às crianças. 

Compreender a escola, como querem Anne-Marie Chartier e Jean Hebrard, significa 

percorrer essencialmente dois territórios discursivos: por um lado, os textos oficiais e, por 

outro, aqueles que eram verdadeiramente destinados a formar e a informar os professores.
296

 

Os autores referem-se então a um diálogo entre as recomendações de ministros e inspetores e 

a vida cotidiana que se projetava todos os dias na escola, onde o lugar do manual escolar e a 

leitura que o professor faria dele eram, sem dúvida, tão ou mais importantes que as leis e as 

portarias que sobre a escolarização se publicavam. Como é que os professores construíam 

suas aulas? Aqueles professores - que, na grande maioria das vezes, não tinham qualquer 

formação específica sobre os conteúdos culturais que ensinariam -, que fariam eles? Por onde 

estudariam? Como organizavam o diálogo que deveriam ter com os estudantes e, 

inversamente, o diálogo que necessitariam ter com as matérias de ensino? Como ensinar, 

quando nunca se teve a oportunidade de ler um manual, ou roteiro qualquer, de pedagogia? 

Talvez esses professores se valessem dos compêndios; compêndios que lhe dariam, no 

mínimo, o tom a partir do qual eles poderiam compor a sinfonia da aula. A partir dessa 

suposição, desenvolveu-se a hipótese seguinte; posteriormente confirmada por inúmeros 

testemunhos do século XIX: o Manual Encyclopedico era - pode-se dizer - um verdadeiro 

paradigma da escola portuguesa da segunda metade dos oitocentos. Por ele, realmente 

gerações e gerações de discípulos e aprendizes principiariam sua interação com o mundo da 

cultura escrita, folheando aquelas grossas e ilustrativas páginas... 

O texto era sagrado e deveria ser mantido como tal. A leitura escolar deveria ser 

feita mediante a recorrência a trechos seletos e à disposição das matérias na seqüência e na 

profundidade que o compêndio daria a cada uma delas. O aluno deveria ler em voz alta e ser 

capaz de reproduzir com correção e clareza aquilo que leu. A origem da leitura - como 

observam os estudiosos da questão - teria origem exatamente no ato da catequese e, por essa 

razão, a memorização seria tão valorizada. O sistema de perguntas e respostas fora 

simbolicamente mantido, mesmo quando não era mais o Cathecismo de Montpellier que 

dominava o cenário. A forma escolar mantém - com espírito de exatidão - a herança recebida 

da Igreja que no Antigo Regime a construiu. Fica muito claro para o caso português - a 

exemplo do já estudado caso francês - que a leitura da escola derivava, em grande parte, do 

intento de uniformização lingüística, do controle dos falares e dos sotaques regionais. Havia 

de se ensinar a escrever - se fosse possível. Mas, acima e além disso, havia de se ensinar à 
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 “Pois o paradoxo dos discursos que nascem na escola (sobre a leitura ou outros assuntos) consiste em 

postularem uma norma que não lhes pertence, que tem a ver com um consenso social muito mais amplo que o  
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sempre. De alguns deles ela faz seu mel, esquecendo a origem; de outros, o obstáculo contra o qual se choca 

para encontrar novas razões, novos argumentos, outros fins.” (Anne-Marie CHARTIER e Jean HÉBRARD, 

Discursos sobre a leitura: 1880-1980, p. 248). 
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criança o falar com correção. Cabe recordar, entretanto, que, no percurso de todo o século 

XIX, a leitura escolar na escola primária portuguesa não supunha o célebre livro único. 

Talvez se caminhasse para isso; mas por enquanto tratava-se apenas da indicação de alguns 

compêndios que passavam pelo crivo e pela censura do Conselho Superior de Instrução 

Pública. Todos os que fossem aprovados poderiam ser utilizados. Ocorre que, muitas vezes, a 

escola tratava ela mesma de uniformizar e havia alguns professores que chegavam a comprar, 

por iniciativa própria, os compêndios para utilizar com as crianças. Havia casos, ainda, em 

que a escola era tão carente, e tudo ali funcionava de maneira tão precária que não havia 

praticamente livros. O professor - ele sim - teria um Manual Encyclopedico, por meio do 

qual ele estudaria e transcreveria no quadro para os alunos copiarem. A leitura era, antes, 

coletiva e em voz alta, para depois ser individualizada, silenciosa. Havia um ritmo escolar que 

a atividade leitora ajudava a marcar. Sem dúvida alguma, há alguns textos que marcaram, 

como ninguém, a história da escola portuguesa do século XIX, em seus usos e costumes... 

Como se viu anteriormente, o livro escolar era, para o caso português, um 

elemento essencial, sobretudo para orientar e nortear a própria ritualística da aula. Era como 

se seu conteúdo, particularmente o de textos mais aprofundados como o do Manual, fossem 

direcionados antes como leituras recomendadas aos professores, de modo que, a partir delas, a 

aula pudesse ser construída. A escola valia-se daqueles filtros de cultura seleta para elaborar 

mecanismos muito particulares de apropriação cultural. Havia algumas obras escolares que 

resistiam ao tempo e o velho livro continuava a ser utilizado, mesmo quando ele não era mais 

recomendado pelos órgãos superiores. As obras de Monteverde foram, indubitavelmente, um 

expressivo referencial a seu tempo, posto que, por um período de várias décadas, 

representaram alguns dos títulos encontrados com maior freqüência em sala de aula.  

 

 

 

 
“Emílio Achilles Monteverde, se não é um pedagogista na rigorosa acepção do termo, é um 

insigne vulgarizador das letras pátrias. Todos os leitores portugueses de uma certa geração 

conhecem desde a sua puerícia o Manual Encilopédico (...) que foi o livro mais espalhado em 

Portugal na segunda metade do século XIX. Monteverde é, sem dúvida, um dos propagadores 

incansáveis do ensino primário, não só pela fama que merecidamente alcançou no país, mas pelos 

lucros que indiretamente das suas edições lhe provieram.”
297

 

 

 

 

 

Por essas palavras, Ferreira-Deusdado caracterizava a relevância da obra didática 

de Monteverde no conjunto daquilo que hoje se denominaria "saberes escolares" do ensino 

primário português na trilha do século XIX. A ênfase que entoaria o caráter de propagador de 

conhecimento é ressaltada como atributo que destacou aquele autor de manuais como um 

irradiador de idéias, disseminador de crenças, porta-voz de costumes e de códigos de conduta 

a serem espraiados. Enfim, um Monteverde educador da meninice portuguesa. O aprendizado 

"monteverdeano" perpassava uma coletânea de textos didáticos, todos eles dirigidos à escola 

primária, cada um voltado para um determinado bloco de matérias, sendo o primeiro deles a 

Cartilha de alfabetização. Assim, suas obras, aprovadas pelo Conselho Superior d’Instrução 

Pública revelavam êxito pela própria tiragem editorial: 

1.  Methodo facillimo para aprender a ler tanto a letra redonda como a 

manuscripta no mais curto espaço de tempo possível. Os capítulos anteriores já 

comprovavam que este foi o trabalho mais utilizado de Monteverde, superando o próprio 
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M.A. Ferreira - Deusdado, Educadores portugueses, p. 439. 
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sucesso do Manual Encyclopedico. As amostras recolhidas dos relatórios de inspeção de 

1867 e 1875, guardados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo não deixam motivo para 

a dúvida. Qualquer estudo acerca das práticas de alfabetização em Portugal do século XIX  

exigiria rigorosa análise dessa cartilha, cuja reprodução editorial é, por si, reveladora. 

Segundo dados do Diccionário Bibliographico Portuguez - pelo estudo de Innocencio F. da 

Silva - entre 1836 (ano da 1ª edição) e 1866 (ano da 9ª edição), 414.350 exemplares da 

referida cartilha foram editados.
298

 

2.  O Manual Encyclopedico, que, dentre todos os textos de Monteverde, foi o 

mais proeminente e comentado pelos estudiosos da educação da virada do século (para ser 

curiosamente relegado ao esquecimento pela historiografia da educação que se segue a esse 

período), situa-se na mesma vereda que palmilhou uma certa tendência da produção didática 

francesa, na esteira do movimento iluminista, cuja tônica enciclopédica era recorrente
299

. A fé 

no progresso das ciências e das artes como alicerce de desenvolvimento da civilização 

pontuaria, nesse diapasão, a fronteira da razão como matriz de entendimento do mundo. A 

dinâmica da configuração dos progressos da ciência viria, no caso português, conjugada a 

todo um temário religioso, moral e de civilidade, matérias assentadas no próprio conjunto 

programático do referido compêndio
300

. À primeira edição do Manual Encyclopedico (que 

custava na época 480 réis), datada de 1838, seguiram-se outras 8, sendo a 9ª de 1870, 

perfazendo, nesse período, um conjunto de 156.000 exemplares. A tiragem editorial foi 

extremamente forte entre os anos 50 e 70, chegando a haver algumas edições com mais de 

40.000 exemplares. 

3. O mimo à infancia ou manual de História Sagrada, indicado expressamente 

para uso das escolas portuguesas e brasileiras, revela, apesar de constituir uma obra didática 

menor em termos de êxito público, o projeto editorial de Monteverde em relação ao Brasil. 

Em 1859 estava no prelo, com uma tiragem editorial de 7.000 exemplares. Em 1869, a 2ª 

edição era já de 10.500 exemplares. Ornado com 100 estampas, este livro ensinava a história 

sagrada, procurando oferecer a ela um contorno acessível para a população infantil. A 

intenção provavelmente era a de ocupar o lugar preenchido por manuais excessivamente 

antigos ou supostamente inadequados, ou mesmo provenientes de tradução de originais 

estrangeiros. Sabe-se que, na época, eram muito lidos o Cathecismo de Montepellier e a 

Bíblia da Infância.  A história sagrada era então dividida em sete épocas para conduzir a um 

efeito mais diretamente didático. No final de cada lição, para facilitar o esforço de 

memorização, colocava-se um rol de questões sobre o tema da unidade correspondente, 

estratégia inovadora para o caso português daquela época. Havia, nesse sentido, uma 

orientação didática que o editor fornecia aos professores que eventualmente viessem a adotar 

o livro. Nos termos do anúncio que Monteverde fazia, seu mimo era claro e ordenado quanto 

ao conteúdo, fornecendo ao professor um método que o ajudasse a gravar as lições na 

memória do estudante.
301
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Do Diccionario Bibliographico Portuguez extraímos as informações acerca do número de exemplares de 

várias edições de cada obra de Monteverde. 
299

Sobre o componente pedagógico do movimento enciclopedista francês, indica-se a tradução do "Discurso 

Preliminar" da Enciclopedie francesa, editada pela UNESP. 
300

Acerca das leituras enciclopédicas utilizadas nas escolas francesas, vale a pena recordar o trabalho de 

Dominique Maingueneau, Les livres d'école de la République: 1870 - 1914, discours et ideologie. 
301

 No final da 7ª edição de 1859 do Methodo facillimo Monteverde coloca anúncios de suas outras obras 

didáticas. Sobre o Mimo á infancia ou manual de História Sagrada  dirá o seguinte: “Contém no fim de cada 

uma das épocas em que se divide a História Sagrada um Exame ou perguntas diversas, para que os Srs. 

Professores, interrogando os seus educandos, possam ajuizar, pelas respostas, do fruto que tirarão de suas 

lições, e bem assim em cada estampa a indicação do fato a que alude, para servir igualmente de Exame, 

exigindo os mesmos Srs. Professores a sua explicação. Em seguida ao Novo Testamento dá-se uma interessante 

notícia dos 72 Livros Canônicos de que se compõe a Escritura Sagrada, e com particularidade da Bíblia, 

vulgarmente chamada de Belém ou dos Jeronymos, do estabelecimento da Igreja de Jesus Cristo, das suas 

perseguições, das heresias, principalmente do arianismo, das oito cruzadas contra os infiéis para a restauração 
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“Autor ainda de um auto intitulado Resumo da História de Portugal e da 

Grammatica Francesa, Monteverde teria obtido reconhecimento público a seu tempo, o que 

o caracterizaria como um expoente imbatível na árdua tarefa de contentar a todos”
302

. 

Facilmente, em termos até mesmo quantitativos, pode-se perceber que a obra didática de 

Monteverde pretendia atingir um universo mais amplo do que o dos leitores portugueses: 

havia ali, indubitavelmente, um prospecto para o Brasil. As obras de Monteverde abrangiam 

um universo de proposta pedagógica maior do que o próprio domínio do reino. Talvez a 

pretensão fosse a de assinalar o controle simbólico sobre os povos que outrora teriam 

constituído o império colonial português. De qualquer modo, a unidade linguística permitia 

concretizar tal pretensão. 

 

 

 

 

 
EU AINDA PERTENÇO ÀQUELE TEMPO... TEMPO DO MANUAL ENCYCLOPEDICO 

 

 

 

 

O Manual Encyclopedico deveria dar continuidade às lições do Methodo 

facillimo para aprender a ler. Ele era assim anunciado. Organizado de maneira a tecer a 

confluência entre preceitos ético-religiosos e conteúdos de cariz científico-tecnológico, o 

Manual dialogava com uma dada acepção de sociedade, tomando por interlocutor prioritário 

o tipo ideal de cidadão do futuro. Dirigido também para as escolas do Brasil, parece bastante 

ilustrativo o artigo que se publicava a 22 de janeiro de 1851 no jornal brasileiro A Voz 

Paraense. Tratava-se, no caso de uma resenha sobre a 5ª edição do livro de Monteverde, 

edição esta que havia sido significativamente melhorada e adequada a parâmetros mais 

rigorosos em termos gramaticais e de aritmética. O autor, a partir de estudo que fizera de 

trabalhos desenvolvidos no exterior, havia introduzido modificações no texto, procurando 

sempre atualizá-lo e aprimorá-lo. Nos termos da resenha, que, por seu turno, vinha publicada 

na 7ª edição (1859) do Methodo facillimo, tem-se o seguinte: 

 

 

 

 
“A estes melhoramentos dados à 5ª edição do Manual, acrescentou o seu autor os Elementos de 

civilidade, e adicionou, em todas as matérias de que se compõe a obra, o sistema e o método que 

se tem reconhecido como os mais vantajosos. Ousamos pois indicar esta obra como adaptá-la ao 

ensino da Instrução Primária, pelo método simultâneo, que, sobre ser muito menos trabalhoso do 

que o individual, é atualmente seguido nas nossas escolas públicas e particulares, e o mais 

acomodado a promover o adiantamento dos alunos. Esperamos que, enquanto não temos no Brasil 

uma obra destinada a dar às crianças as primeiras noções, e aonde a infância - como disse um 

escritor português - tenha a sua literatura, simples, agradável e perceptível, qual essa idade há 

mister, adotemos o Manual, aonde, como observa o dito Escritor, em breve volume dá o Sr. 

Monteverde a necessária idéia da Moral, da Física geral, da História da natureza, da Etnografia, da 

Gramática portuguesa, da Aritmética, da Geografia, da História nacional, da Mitologia e das 

                                                                                                                                                         
dos Santos Lugares, finalmente da origem de alguns usos e cerimônias religiosas. Pelo que fica expendido, se vê 

pois que esta obra é efetivamente um precioso mimo feito à infância, e que o autor nada omitiu para a tornar 

tão útil como agradável.” (E. A. MONTEVERDE, apud, Methodo facillimo..., p. 158) 
302

Tal observação é extraída do estudo acima referido de Ferreira-Deusdado, que vê, ainda, em Monteverde a 

virtude de saber agrupar um “espírito sensatamente pedagógico, à concatenação clara das matérias, à visão 

penetrante sobre a inteligência juvenil”, o que o elevaria à mesma condição de vultos - como Garrett, Herculano, 

Castilho - que souberam aliar entusiasmo literário a uma "paixão desinteressada no domínio da pedagogia". 
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instituições sociais; tudo por um modo claro, fácil e inteiramente ao alcance das inteligências que 

começam a desenvolver-se.”
303

 

 

 

 

 

O Manual Encyclopedico começa com a apresentação do que intitula de 

“Princípios gerais de moral”. Ali, explicita-se a moral como uma ciência direcionada para o 

bem, cuja origem etimologicamente seria costumes. Procura-se discorrer sobre a necessidade 

de a alma humana controlar o corpo, frear as paixões, impedindo o indivíduo de ser acometido 

pela propensão natural ao vício, à ociosidade e à preguiça.
304

 Sendo assim, ao dever de 

conservar o corpo, estaria atada essa necessidade de o homem desenvolver seus potenciais e 

aptidões para o trabalho, que o tornará útil em relação à sociedade e ocupado em relação a si 

mesmo. Haveria deveres codificados em relação aos semelhantes, quase como uma derivação 

da autoridade de Deus. Esses deveres constituiriam as normas  recomendadas de conduta; 

dentre as quais destacam-se algumas máximas de solidariedade: “Não faças a outrem o que 

não quiseras que te fizessem/ Devemos fazer bem aos nossos semelhantes / Devemos ser 

agradecidos aos nossos bemfeitores / Devemos guardar a nossa palavra e cumprir as nossas 

promessas.”
305

 

Como bem atesta Figueirinhas, era preciso saber de cor o Manual e ter habilidade 

para as contas do caixa. O instrumental teórico naquele compêndio contido veiculava como 

universais códigos de civilidade que, de fato, comporiam um dado perfil da urbanidade 

prescrita. Por outro lado, toda uma ética do trabalho era veiculada no compêndio, de maneira 

a utilizar a naturalização das relações de poder como estratégias aliadas a critérios de 

interdependência, decalcados de uma certa hierarquia entre os seres humanos “superiores” e 

os “inferiores”. A linha de subordinação, por principiar na própria relação dos pais com os 

filhos, traçaria elos de obediência inelutáveis, na trilha mestre/discípulo e daí na relação com 

o mundo do trabalho, onde há patrão e empregado. O texto, ao recomendar benevolência, 

brandura e indulgência perante os inferiores, não perde, por tal razão, a severidade do 

diagnóstico:  

 

 

 

 
“Os nossos inferiores são aqueles que, por diversas condições, tais como empregos, serviços, 

educação ou outra causa qualquer, estão colocados abaixo de nós na ordem social. Assim, desde os 

filhos até os criados, todos, em uma família, são inferiores ao pai e à mãe. Na escola e outros 

estabelecimentos da educação, os discípulos são os inferiores do mestre. Geralmente em todas as 

posições, em todas as situações imagináveis, os indivíduos que têm chefes são os inferiores desses 

mesmos chefes
306

”. 
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 ARTIGO extraído da Voz Paraense, de 22 de Janeiro de 1851, apud. E. A. MONTEVERDE, Methodo 

facillimo para aprender a ler..., p. 157. 
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 “Deve pois fazer justa idéia de si mesmo e de seu estado, para pôr freio às suas paixões e corrigir as 

inclinações que o arrastam ao vício. Quando se lhes larga a rédea, não só elas arruinam a saúde e o vigor do 

espírito, mas ofuscam e pervertem o juízo. Nada é mais contrário ao dever do Homem do que passar o tempo na 

ociosidade e na preguiça: a existência sem trabalho é uma espécie de morte. O trabalho, pelo contrário, 

desenvolve nossos talentos e faculdades, e permite que sejamos úteis a nós mesmos e à sociedade.” (E. A. 

MONTEVERDE, Manual Encyclopedico..., 10ª edição,  p. 5). 
305

 E. A. MONTEVERDE, Manual Encyclopedico, 10ª edição,  p. 7. 
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E.A. MONTEVERDE, Manual Encyclopedico (4
a
 edição), pág. 25. 



519 

 

Tratando da sociedade como se ela estivesse eterna e invariavelmente cindida por 

categorias ou classes sociais diferenciadas, procurava-se habituar o discípulo a isso, 

sugerindo-lhe regras de comportamento, de urbanidade, que conduzissem os modos distintos 

de tratamento. Aos superiores, dever-se-ia - a partir da referência paternal - ser submisso, 

modesto, moderado, circunspecto, respeitoso. Os inferiores solicitam dos que estão acima 

deles na escala social um tratamento pleno em benevolência, brandura e bondade. A 

severidade, no caso, deverá ter sempre por contraponto a indulgência.
307

 O tratamento mais 

solto, livre, espontâneo e indubitavelmente criativo é entretanto aquele que se pode/deve 

dispensar aos iguais: “a verdadeira amizade não é outra coisa mais do que a imagem de 

ternura que a natureza cimentou nos corações de um irmão para com seu irmão. A civilidade 

não exclui o gracejo entre iguais. Logo, porém, que degenera em zombaria, torna-se 

desprezível e até digno de desprezo. A zombaria mortifica sempre, ou ela se dirija às 

enfermidades do corpo ou a defeitos morais”
308

. 

A moral seria então a ciência que recorta e seleciona o patamar do dever enquanto 

âncora para sustentação da conduta humana: deveres para com Deus, para com os 

semelhantes, superiores e inferiores, deveres para com os pais e mestres, deveres para consigo 

mesmo. O amor que os filhos deveriam prestar aos pais estaria já consagrado desde os 

hebreus, que o teriam escrito “metade na primeira Tábua da lei, que se referia ao direito de 

Deus, e metade na segunda Tábua, que dizia respeito ao próximo, como sendo metade divino 

e metade humano”
309

. O filho deveria ser portanto, em relação a seus pais, sempre modesto e 

submisso, pedindo licença inclusive para expor suas observações acerca de qualquer assunto. 

A autoridade paterna seria, historicamente, o modo encontrado pela sociedade para conter os 

“filhos desobedientes, se porventura os houvesse”. Em todos os povos de que se teria notícia, 

teria existido esse dever de pontuar as relações dos filhos perante os pais pelo signo do 

acatamento, da obediência, da docilidade. Essa “piedade filial” contribuiria para o “bem-

estar” das sociedades.  

Na seqüência, e não por acaso, são apresentados preceitos de religião, de doutrina 

e de instrução na moral católica, tema este que surge referenciado por uma breve incursão 

pela história sagrada. A produção do discurso didático elege como sujeitos determinados 

valores sociais cujo eixo modelaria a própria dinâmica enunciativa. O entrecruzamento 

discursivo revela um código de condutas sociais aceite e recomendado presidindo a 

especificidade das próprias áreas de conhecimento que subjazem a tal diretriz. Nessa medida 

os elementos gramaticais são expostos a partir da preliminar caracterização da língua como 

uma dinâmica coletiva de expressão do pensamento. Ao fazer isso, enunciam-se pela 
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 Pergunta-se, no compêndio, quais os deveres dos amos para com seus criados. A resposta é conclusiva, em 

termos da análise ideológica que eventualmente se deseje fazer desse conteúdo da cultura escolar: “Alimentá-los, 

pagar-lhes, cumprir religiosamente aquilo que com eles se ajustou, e ensinar-lhes o caminho da virtude. Os 

nossos criados formam quase uma parte da nossa família; e, ligados conosco pelos serviços que nos prestam, 

têm, segundo a amizade que nos professam, direito a esperar de nós demonstrações de indulgência e de 

bondade. Nada é mais agradável, nem mais consolador para um criado, para os inferiores, em geral, do que 

verem-se tratados com benevolência pelos seus superiores.” (E. A. MONTEVERDE, Manual Encyclopedico, 

10ª edição, p. 21). 
308

 O compêndio questionava a possibilidade de reagir à zombaria - aqui definida como a ofensa do amor próprio 

- com outra zombaria: “Demasiadas vezes se lança mão dessa espécie de vingança, culpável como todas as 

vinganças: ela então dá lugar a um combate interminável em que toma parte a malícia que sufoca, não só os 

sentimentos da justiça e da urbanidade, mas até os da Religião. Dessa animosidade resultam contendas, rixas, 

ressentimentos, e, não raras vezes, ódios inveterados que perturbam bem cruelmente a paz das famílias e a 

harmonia da sociedade.” (E. A. MONTEVERDE, Manual Encyclopedico, 10ª edição, p. 18-9). Posteriormente, 

destacar-se-ia a existência de duas espécies diferentes de gracejo: “um grosseiro, baixo, vergonhoso, banido, 

com justa causa de toda a sociedade honesta; outro, delicado, fino e inocentemente mordaz. Esta última espécie 

é digna de todo homem de bons sentimentos; a primeira é indigna até do último dos homens, principalmente 

quando junta a indecência das palavras à torpeza das coisas.” (E. A. MONTEVERDE, Manual 

Encyclopedico, 8ª edição, p. 269). 
309

 E. A. MONTEVERDE, Manual Encyclopedico, 4ª edição, p. 10. 
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linguagem escolhas estratégicas de apresentação do homem para a vida social. O estudo da 

gramática revela-se, então, eivado de provérbios ou frases de efeito moral, o que pode ser 

facilmente decalcado dos exemplos oferecidos para o entendimento das estruturas 

etimológicas. Para explicitar as distintas espécies de conjunção, exemplifica-se pela sugestão:  

 

 

 
“copulativas: Nem os bens nem as honras valem a saúde; disjuntivas: Luiz obrou desta maneira, já 

porque a sua índole a isso o levou, já porque os maus conselheiros tiveram muita influência no seu 

ânimo; adversativas: Mário foi muito maltratado pela fortuna, todavia nunca perdeu o ânimo; 

condicionais e hipotéticas: Se eu tivera seguido os prudentes conselhos de meu pai, não me veria 

atualmente em tão desagradável posição; causais: Não fales demasiado porque podes errar; 

conclusivas: Não há verdadeira felicidade sem a virtude, logo não há pecador verdadeiramente 

feliz
310

.” 

 

 

 

O estudo da gramática teria como objetivo manifesto o ensino do bem falar, com 

elegância e com correção. Não haveria, nesse sentido, qualquer alusão ao ensino da redação. 

Deseja-se que o estudante saiba se expressar oralmente, dando aos outros, pelo estilo da 

linguagem utilizada, uma idéia da boa educação recebida.
311

 Era como se a escola primária 

assumisse nitidamente aqui sua tarefa disciplinadora e civilizatória, esquecendo-se entretanto 

de sua relação para com a cultura do escrito. 

No caso do estudo da Aritmética, constata-se facilmente a instrumentalização do 

aprendizado do cálculo para eficácia e agilização da atividade mercantil perante signos de 

uma ética do trabalho que revelam certos indícios de um perfil profissional agendado para o 

escolar daqueles tempos. Por exemplo, leia-se a lógica dos problemas: 

 

 

 
“1. Um negociante perdeu num ano 3.400$000 réis em 15.700$000 com que tinha entrado numa 

especulação. Pergunta-se: quanto lhe ficou ainda? 2. Um tecelão, fez em 12 dias 48 metros de pano 

de linho, pelos quais recebeu 4$000 réis; em 8 dias, aprontou mais 32 metros, que foram pagos por 

3$000 réis.; finalmente, em seis dias, mais 25 metros que lhe produziram 2$800 réis. Pergunta-se: 

quantos dias trabalhou o tecelão, quantos metros fez de pano e quanto veio receber ao todo ? 3. Em 

54$800 réis, importância de uma fatura, faz-se o abatimento de dois cem avos ( isto é, 2 por cento 

). Pergunta-se: em quanto importa esse abatimento? 4. Um operário fez as 2/7 partes de uma certa 

obra em três dias. Pergunta-se: quantos dias gastará para a concluir?
312

” 

 

 

 

Ao tomar por interlocutor privilegiado um dado padrão civilizatório, o discurso 

circunscreve componentes de subjetividade individual que se apresentariam como quesitos 

imprescindíveis para aperfeiçoar o tecido social. Havia que se dar a ver na ordem pública em 

razão de todo um autocondicionamento que possibilitaria a leitura do ser humano a partir de 

seus gestos e expressões. A representação de si próprio perante o outro estrutura na 8
a
 edição 

do Manual uma unidade própria que, pelo menos até a 4
a
 edição, não existia enquanto tal: 
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 “Pelo que respeita à nossa língua, é necessário estudar, com todo o cuidado, as suas regras, para aprender a 

falar com elegância e correção. Bem falar não é coisa indiferente; pois aqueles que têm essa vantagem dão boa 

idéia da educação que receberam; agradam pelo seu modo de se expressar; fazem o deleite das sociedades e 

nas ocasiões sabem punir pelos seus direitos de maneira a persuadir que a razão está pela sua parte.” (E. A. 

MONTEVERDE, Manual Encyclopedico, 8ª edição, p. 55). 
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E. A. MONTEVERDE, Manual Encyclopedico, 8ª edição, p. 184, 199, 200. 
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civilidade. A civilidade era então compreendida literalmente como “a prática de todas as 

atenções para com os nossos semelhantes na sociedade, evitando, assim nas palavras como 

nas ações, tudo quanto possa ofendê-los ou desagradar-lhes. A civilidade é o sinal distintivo 

de uma boa educação, e dispõe logo os outros em nosso favor.”
313

 O título dessa unidade, bem 

como sua caracterizaração preliminar são já ilustrativos de um território de atitudes de 

“distinção”; sinal da boa educação no trato de uns para com os outros em função de um 

suporte que transcenderia o próprio homem, quando este, na vida social, vê-se na obrigação 

de se comportar em consonância com as regras do viver junto. Assim, diz o texto: 

 

 

 
“Aonde tem origem a civilidade? Nos sentimentos de um coração bem formado. Quais são esses 

principais sentimentos? O respeito aos superiores; a benevolência para com os iguais e a 

indulgência para com os inferiores. Mas não nos prescreve a religião o dever de exercer esses 

sentimentos? Certamente. A verdadeira civilidade, em toda a extensão da palavra, tal qual a 

devemos considerar não é outra coisa mais do que essa caridade inteiramente fraternal que o 

Evangelho nos prescreve: ‘Não faças a outrem o que não quiseras que te fizessem; faze-lhes o que 

quiseras que te fizessem”
314

. 

 

 

 

 

Deve-se destacar o veio profundamente religioso da escola portuguesa que, do 

liberalismo monárquico à República, percorre todo um imaginário de sacralização do 

cotidiano à luz do exemplo divino. Conjugando ética e cristianismo, o texto didático veicula, 

como se viu, a palavra de Cristo. Ora, considerando o efeito irradiador dos textos de 

Monteverde como material de cabeceira do professor primário português, pode-se, por ele, 

apreender uma atmosfera mental impregnada de religiosidade, traduzida, até certo ponto, 

como suporte dos próprios saberes escolares do ensino primário naquele Portugal do século 

XIX. Na verdade, como rito, a escola supunha a conformação da civilidade e esta 

corresponderia a um determinado conjunto de atitudes que delineariam o modo do indivíduo 

se comportar. Havia de se prescrever coisas simples, como regras mínimas de aparência, 

vestimenta e asseio corporal. Alguns padrões e parâmetros de conduta civil - que 

acompanham gestos singelos, como o assoar-se o espirrar, o cuspir no chão e o apagar a luz 

com um sopro – precisariam ser reconhecidos e incorporados. Além disso, era necessário 

também identificar as normas de conduta recomendadas para a visita de amigos e de parentes: 

prazos, bilhetes, como entrar, quando sair, etc.. A civilidade dispunha, ainda, sobre a maneira 

que os homens deviam se comportar na rua ou em lugares públicos, como proceder quando 

entrarem nas igrejas. Deve tembém a civilidade regrar os modos de se conduzir à mesa, como 

usar os talheres. Enfim, a civilidade era acima de tudo a civilização dos costumes; e a escola, 

o rito dessa iniciação civilizatória... A civilidade era, em uma palavra, o aprendizado da 

postura: 

 

 

 
“Qual é a razão por que a postura do corpo faz parte da civilidade? Por isso que manifesta o 

respeito e a atenção que se tem para com as pessoas diante de quem se está. Quais são as principais 

recomendações que a este respeito convém fazer ? Deve-se evitar a negligência, que prova, de 

ordinário, ignorância ou esquecimento das leis da decência. A afetação é o excesso contrário, de 

que igualmente se deve fugir. Os mancebos, principalmente, devem esmerar-se em que todas as 

suas palavras e todos os seus movimentos patenteiem a sua atenção ou o seu respeito para com as 
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pessoas a cuja sociedade são admitidos. Que se pode observar quando se está em pé ? Não se deve 

curvar, nem inclinar a cabeça com afetação, nem tampouco levantá-la demasiado, para não ser tido 

em conta de altivo. Cometerá uma incivilidade aquele que se encostar à parede, aos móveis, 

principalmente à cadeira de outrem, fizer trejeitos, etc. Qual é pois a melhor postura quando se está 

em pé diante de pessoas de respeito? Ter a cabeça e o corpo direitos, os braços caídos, mas um 

deles algum tanto dobrado, tudo sem afetação e os pés pouco afastados. Que postura deve guardar 

quem está sentado ? A mais modesta e a menos incômoda para os que se acharem a seu lado. Não 

deve sentar-se atravessado, nem passar o braço pelas costas da cadeira. É incivil adormecer, 

bocejar, recostar-se, balancear-se, cruzar as pernas, descansar os pés nas travessas das cadeiras, 

esfregá-los no sobrado, levantar-se sem precisão quando todos estiverem sentados, ficar sentado 

quando os outros se levantarem, e descansar a cabeça na mão.”
315

 

 

 

 

A civilidade prescrita abarcaria estratégias de agir e de falar, capazes de despertar 

a afeição do outro, estreitando, com isso, laços de solidariedade social. Era imprescindível ao 

homem em sociedade o saber ouvir e o saber falar.
316

 Era necessário reconhecer o momento 

apropriado para defender suas razões e, no mesmo acorde, saber calar e abdicar de 

argumentos teimosos. A lei da sociedade exigia a configuração do ritual; ritual esse que 

competia à escola instaurar. A escola ritualizada não reproduziria então a teia da sociedade, 

mas produziria alguma coisa de inédito, de insuspeito, de inusitado. A escola, assim, pelo 

discurso e pela prática, engendraria estratégias de produção de consenso, capazes de garantir a 

ordem pública, conformando cada um para ocupar espaços - alguns já bem delimitados e 

outros por delimitar - no contorno da sociedade. A exatidão de tal geometria social far-se-ia 

pela infalibilidade da ordenação divina. E as matérias escolares, cada uma por seu tom, 

expressariam harmonia análoga ao estudo do desenho. Nos termos do enunciado: 

 

 

 
“Os requisitos essenciais do desenho são os seguintes: correção, bom gosto, elegância, caráter, 

expressão e perspectiva. A correção depende da exatidão das proporções e do estudo da Anatomia. 

O bom gosto é o modo de desenhar particular a cada um, que se alcança ou naturalmente, ou dos 

mestres e estudo, ou de todos juntos. A elegância comunica às figuras certa delicadeza que agrada 

a todos em geral. O caráter é o que é peculiar a cada coisa e dele procede a diversidade  porque 

cada uma tem o seu particular caráter que a distingue. A expressão é a representação viva e natural 

das paixões, etc. Finalmente, a perspectiva indica a justa distância entre o olho e os objetos: ou, 

por outras palavras, é a representação das partes de um quadro ou de uma figura, segundo a 

disposição em que estão entre si, em relação ao ponto de vista
317

”. 
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 E. A. MONTEVERDE, Manual Encyclopedico, 8ª edição, p. 215. O item de onde se retirou o referido 

excerto intitula-se “Como se deve estar diante das pessoas de respeito. 
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 “Que devem principalmente observar as crianças? Não interroper aqueles que estão falando, nem propor 

questões, ainda mesmo sérias e úteis, senão em família, e quando os outros guardarem silêncio. Se se lhes fizer 

alguma pergunta, é do seu dever responder com modéstia, inclinando a sua cabeça no fim da sua resposta em 

sinal de respeito. De que modo devem as crianças mostrar seu respeito para com as pessoas presentes? 

Abstendo-se de levantar a voz, gesticular, olhar fixamente para aqueles que lhe falarem, mostrar distração, rir 

às gargalhadas, bocejar sem pôr a mão ou o lenço diante da boca. Em que consistem os dois pontos pricipais 

para não desagradar na sociedade? Em saber calar-se e saber ouvir. Há mais quem se tenha arrependido de ter 

falado do que de haver guardado silêncio. Não é este preceito especialmente aplicável à mocidade ? Aplica-se a 

todos, mas especialmente a essa juventude tão inexperiente. Certo filósofo, vendo um jovem estouvado, que 

falava a torto e a direito, lhe disse judiciosamente: a natureza dando-nos dois ouvidos e uma só língua, nos 

ensina que devemos ouvir muito e falar pouco. O que se chama saber ouvir? O ouvir sem distração, e com 

aquele respeito que acabamos de recomendar.” (E. A. MONTEVERDE, Manual Encyclopedico, p. 232). 
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O entendimento do universo oscilaria entre o avanço científico expresso nas 

diretrizes da ciência moderna - expostas pelas teorias de Copérnico e Galileu - e resquícios de 

uma interpretação astrológica, reveladora de um ambiente pontuado pelo pensamento mágico 

acerca de um leque de enigmas que permaneciam, por si, indecifrados. Dessa forma, em 

Geografia, o estudo dos astros abarcaria a confluência entre o âmbito da astronomia e o da 

astrologia. Estrelas, planetas, cometas ... indícios de um campo incomensuravelmente maior 

do que o potencial interpretativo do texto enciclopédico; por sua força de atração, incitam à 

intriga os supersticiosos que pretendem desvendá-los. A fronteira entre o código da 

racionalidade e o signo da crendice apresenta-se, aos olhos do enunciado, talvez tênue porém, 

incisiva: “os cometas foram por muito tempo objeto de terror para os antigos, que os 

consideravam como presságios de alguma grande desgraça. Hoje, porém, só algum ignorante 

poderia de tal persuadir-se
318

”. Sem mais comentários, o discurso não parece convencer 

sequer a si próprio. 

Ao pontuar o tema da sociedade, supõe-se que a família estruturar-se-ia como sua 

célula primeira, “a sociedade mais pequena”. O mapeamento político, por seu turno, viria na 

esteira do pensamento iluminista português, protagonizado, um século atrás, pelas reflexões 

de Verney, de Ribeiro Sanches e outros tomados pela posteridade como “estrangeirados”.  Ao 

caracterizar o povo civilizado como o grupo social urbano, letrado e comercial, na outra 

margem, estaria já posto o incivilizado, reconhecido, desde logo, pelo que lhe falta em seu 

reduto iletrado de organização rural e agrícola. A nação situar-se-ia como coletividade sujeita 

a leis, costumes e língua comuns; distinguindo-se, dentre sua população, cinco classes, assim 

arroladas: classe produtiva, classe industriosa, classe comercial, classe mercenária (“composta 

de todos aqueles que alugam o seu trabalho a um indivíduo ou ao todo da sociedade”), classe 

dos empregados (funcionários públicos). O poder do Estado jurídico decorreria do conjunto 

de forças constitutivas da nação. Por sua vez, a nacionalidade - na esteira do alerta que 

Ribeiro Sanches fizera a um século - tinha por imperativo categórico o equilíbrio 

demográfico, mediante o seguinte pressuposto: “a força de uma nação depende da população, 

isto é, da relação que existe entre a extensão superficial e o número de almas que nela há; das 

forças de mar e terra, cujo aumento depende da população e das rendas do Estado; da 

indústria, manufatura e comércio, que de um Estado podem fazer um poderoso Império
319

”. 

Em todo o passeio geográfico pelas fronteiras da Europa; depois, pela demarcação de cada 

província portuguesa, uma a uma, os vários aspectos climáticos, populacionais ou produtivos 

seriam reveladores do semblante de um povo saudoso de tempos gloriosos pela aventura das 

navegações. Um Portugal em busca da identidade que a perda do Brasil porventura abalara; 

um Portugal que, pequenino, desejava fazer-se reconhecer ao olhar da infância; um Portugal 

que remarca sua vocação, recordando às gerações mais jovens exemplos heróicos de vultos 

grandiosos na senda de um certo talento para a epopéia. Nessa perspectiva, O Manual 

Encyclopedico tece breves comentários sobre os principais literatos portugueses, seguidos 

por “noções gerais de física” e desembocando na mitologia greco-romana. Tal linha 

descontínua que tece a ordenação do discurso revela a coexistência de uma configuração do 

real eivada de misticismo, na mescla entre paganismo supersticioso, religiosidade e 

conhecimento científico. Por essa tríplice encruzilhada, o Manual pretendia falar ao coração 

do homem do povo, que nele se reconheceria e por ele far-se-ia capaz de superar as próprias 

limitações. Nessa circularidade entre cultura popular e conhecimento erudito esteve contida 

parte do segredo da fórmula enciclopédica tão notoriamente aplaudida no transcurso de 

gerações de crianças portuguesas. 
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A ESCOLA COMO RITO DO FUTURO 

 

 

 

O Manual Encyclopedico tornar-se-ia, por seu efeito irradiador, uma referência 

intransponível a dada altura, angariando adesão e rejeição, consoante o interlocutor. Já o n
o
 31 

do periódico O Panorama revelaria o parecer de Herculano a propósito da obra recém-

editada naquele mesmo ano de 1837. Tido como literatura da infância, o livro preencheria, 

segundo aquele jornal, uma reconhecida lacuna na vida intelectual do país: ao expor com 

clareza e simplicidade um conjunto temático de conotação efetivamente enciclopédica, o texto 

capacitaria a infância para travar contato com o universo da cultura em suas mais variadas 

expressões. Várias resenhas da obra, ainda em seu nascedouro, recomendavam aos 

especialistas sua adoção, evocando o que ali se dizia sobre o homem, sobre o conhecimento, 

sobre a civilização. A enorme receptividade daquele manual que, segundo os dados dos 

relatórios  de inspeção de 1867 e 1875, teria sido adotado na quase totalidade das escolas do 

reino - em todos os distritos, nas mais pequeninas aldeias - permite qualificá-lo como um livro 

de referência privilegiado pelo professor primário no transcurso de décadas. Havia, sem 

dúvida, uma estratégia editorial acionada por Monteverde que facilitou o efeito irradiador do 

texto. Monteverde fizera parte do Conselho de Sua Magestade, tendo sido Comendador da 

Ordem de Cristo; toda sua atuação qualificá-lo-ia antes como político de seu tempo do que 

propriamente como apóstolo da causa da instrução. A par disso, parece-nos, no entanto, 

evidente que a aceitação pública e a resistência ao tempo que fizeram por consubstanciar a era 

do Manual Encyclopedico foram também tributárias de práticas de leitura e de um universo 

de leitores que se sentiram identificados com o repertório simbólico expresso pela dinâmica 

interna àquele discurso enciclopédico. Tanto é assim, que se tornou hábito festividades 

solenes de escolas oferecerem aos alunos mais destacados exemplares do Manual.
320

. 

Outros autores, ao apresentarem suas obras didáticas, passaram a fazê-lo pela 

interlocução com o texto de Monteverde: o Manual ia ganhando, com isso, expressões 

evidentes de candidato a unanimidade nacional. Poder-se-ia ser contra ele, mas já não seria 

possível passar sem a sua referência. O impacto de tal proeminência no mercado, em alguns 

casos, ganha o timbre da rivalidade, como se  depreende do teor da introdução da 

Enciclopédia das escolas d’instrução primária, que vem a público em 1854, sob autoria de 

Julio Caldas Aulete e José Maria Latino Coelho. Caldas Aulete, aliás, sabia que se defrontava 

com Monteverde e perdia para ele no texto indicado como cartilha de primeiras letras. Por 

mais que sua Cartilha Nacional fosse apreciada e debatida pelos especialistas, por mais que 

realmente os professores estivessem, em grande número, adotando aquele manual que 

pretendia explicitamente o ensino concomitante e simultâneo da leitura e da escrita, mesmo 

assim, o Methodo facillimo de Monteverde ainda fazia mais sucesso. Havia nele qualquer 

coisa de imbatível, impermeável a concorrências...Caldas Aulete desejava então ao menos 

destronar o reinado de Monteverde no nível médio da escola elementar. Para os meninos que 

já soubessem ler, ele propunha uma obra alternativa. A alusão feita ao Manual concorrente é 

reveladora, mesmo assim, da dimensão pública que aquela obra já conquistara:  
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A esse respeito, exemplificar-se-ia, recordando que a sessão comemorativa do 5
o
 aniversário da inauguração 

da Escola Castilho, que teria ocorrido em janeiro de 1881 no salão do Liceu Nacional de Lisboa, procederia à 

distribuição de prêmios aos alunos mais destacados. Tais recompensas ao mérito corresponderiam ao 

recebimento de volumes encadernados do Manual Encyclopedico, do Paes de Família e das Memórias do 

Visconde de Castilho, fazendo por parecer que, se o objeto da escola representava homenagem à didática de 

Castilho, o veículo de sua prática era, curiosamente, o texto de Monteverde. 
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“Há (...) um livro que pelo seu caráter aparentemente enciclopédico tem conseguido elevar-se à 

altura de um livro indispensável em todas as escolas e em todas as famílias. Não é nosso empenho 

denunciá-lo aqui como um crime literário, nem depreciá-lo pelas suas muitas imperfeições e faltas 

consideráveis. Tal como está, e como hoje por aí anda em voga entre educadores e país de família, 

é, sem dúvida, uma necessidade, um dever, um serviço valioso prestado às letras e à república o 

substituí-lo por um outro mais metódico, mais compreensivo, mais claro, mais raciocinado, mais 

ameno e, sobretudo, mais português no pensamento e na dicção. Queremos falar, já os leitores o 

estarão percebendo, do Manual Encyclopedico do Sr. Monteverde. É doloroso neste caso o haver 

de apontar obras e de estampar ao pé da citação os nomes dos autores. O livro é público desde 

muitos anos por uma multiplicidade de edições, sem exemplo no nosso parco mercado literário. O 

livro associou-se nestes últimos anos por tal forma à instrução das primeiras idades, que nos é 

lícito a nós, sem tacha de parciais e de invejosos, processá-lo aqui onde vai começar justamente o 

livro que nos propomos de substituí-lo. Havemos de levantar aqui um templozinho modesto, mas 

novo, mas completo, mas, a nosso ver, melhor arquitetado; não exigimos que se derroque a velha 

edificação, porque uma e outra obra poderão erguer-se a par sem mutuamente se assombrarem.”
321

 

 

 

 

Na verdade, ao longo da Introdução desta intitulada Encyclopedia das escolas de 

instrucção primaria, Latino Coelho e Caldas Aulete observavam aos leitores que o problema 

fulcral da escola portuguesa estaria posto no dilema e nas dificuldades dos professores e 

especialistas da educação quanto ao método de ensino e da expressão de tal perplexidade na 

carência de obras didáticas apropriadas para a escola de instrução primária. Acreditava-se que 

era a ausência do bom livro um dos problemas básicos que obstaculizavam o bom ensino, 

como se o próprio método pudesse vir codificado pelo texto dirigido diretamente à escola, ao 

professor e até ao aluno. O professor não é por definição um escritor e um humanista 
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Julio CALDAS AULETE e José Maria LATINO COELHO, Encyclopedia das Escolas d’Instrucção 

Primaria, p. VIII. Em muitos tópicos do conteúdo multifacetado sobre o qual pretendia discorrer, Latino Coelho 

e Caldas Aulete procuravam demarcar a distância e a diferença em relação ao compêndio também enciclopédico 

- mas aqui acusado de ser excessivamente francês - de Monteverde. Desse modo, se no Manual a civilidade era 

um dado praticamente inquestionável e com validade universal, nesta ‘outra’ Encyclopedia, sua principal 

característica era apontada pela relatividade dos costumes e dos hábitos de agir. Nos termos do manual de Caldas 

Aulete e Latino Coelho, recomendava-se então o seguinte: “Saudarem-se os homens quando se encontram é um 

uso e uma lei da urbanidade natural. Mas o modo porque há de fazer o cumprimento, di-lo-á o código elegante 

de cada país e de cada época. O romano antigo saudava com expressões lacônicas e com o orgulho dos velhos 

quirites, revelado em cada palavra e em cada ação dos conquistadores do mundo. O europeu saúda com 

amabilidade e com primoroso e afetado menosprezo de si mesmo. (...) O europeu, segundo o país que ora 

habita, terá de estudar escrupulosamente a arte cerimoniosa dos tratamentos, para não ser taxado 

involuntariamente de arrogante ou de grosseiro, de descomedido ou de campesino; o china julgará ofender as 

regras mais elementares da boa educação, recebendo de cabeça descoberta a uma visita de alguma 

consideração. O europeu será tido por insolente transportando para Paris, ou para Lisboa, o que é o primor da 

urbanidade em Pequim ou em Cantão. Mesmo entre cristãos e europeus, entre os que nos outros países do 

mundo vivem segundo os usos gerais adotados pela Europa, há uma grande variedade nas regras do bem viver, 

e uma notável diversidade no trato policiado e elegante. Entre franceses seria mau tom comer as viandas com o 

garfo na mão esquerda; e o costume oposto seria reputado um desprimor num jantar de portugueses. Os 

costumes elegantes da nossa corte e da gente polida em tempos de D. João V, o monarca mais cortesão dentre 

todos os antigos reis, não são já os mesmos que vigoram entre as pessoas de esmerada cortesia nos tempos em 

que vivemos. Muitos usos estranhos têm vindo mesclar-se à urbanidade vernácula de nossos avós, e muitos deles 

têm vindo derrogar e substituir algumas de nossas usanças, de genuíno quilate para os seus tempos, e que hoje 

dariam um texto fecundíssimo à sátira e ao epigrama, se alguma velha condessa dos bons tempos se lembrasse 

de as vir reproduzir nas salas dos nossos dias.” (Júlio CALDAS AULETE e José Maria LATINO COELHO, 

Encyclopedia das escolas d’instrucção primaria, p. 21). Recordando a civilidade como o ensino da 

benevolência, da amabilidade e da “elegância fidalga”, os autores - como se viu - recordam sua relatividade em 

face das distinções que os povos e as nações manteriam entre si quanto às distâncias espaciais e temporais. Os 

autores comentam também a influência dos costumes de outros povos sobre os hábitos de urbanidade de um 

povo em particular. No caso dos portugueses, teria havido uma persistente interferência dos modos franceses, 

cujo nefasto efeito teria sido“degenerar a índole e o viver antigo”.  
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especializado nas múltiplas áreas do conhecimento. Reconhecia-se a falta de livros 

apropriados; partia-se inclusive dela para propor este novo. É assim que os autores imbuídos 

do mais ressentido pessimismo, parecem, acima de tudo, céticos das letras em seu país. Por 

suas palavras: 

 

 

 
“Não é cada mestre obrigado por lei, nem por dever moral da sua missão a inventar e compor 

novos métodos de ensino, nem a redigir livros de leitura, nem a compilar manuais e pequenas 

enciclopédias para uso dos seus próprios alunos. Devendo saber o suficiente para ilustrar e 

moralizar, ninguém lhe imporá nunca como condição do professorado a ciência e a literatura que 

exige a redação dos livros populares de educação e de ensino, os quais requerem mais que nenhuns 

outros, muita erudição e ainda mais discrição e mais talento. O mestre, educado convenientemente 

para a sua missão, emancipado já da obscuridade e da degradação a que o mundo ainda hoje os 

condena, honrado e galardoado generosamente pelo Estado, exijamos que ensine com consciência 

e com amor, mas demos-lhe livros que se possam adotar em todas as escolas, que possam andar 

livremente em mãos de crianças, sem que cada página deles seja uma corrupção para a moralidade, 

uma afronta à correta e boa linguagem portuguesa, ou um tecido de erros e de preconceitos nos 

assuntos científicos e literários. Não há ainda livros que se possam, que se devam rigorosamente 

reputar clássicos, úteis, indispensáveis para as escolas populares. Ir suprindo sucessivamente esta 

grande falta é o dever de todos quanto amam a cultura intelectual desta nossa abençoada terra. Há 

em Portugal, há ainda entre a gente menos abastada e culta, uma ardentíssima sede de livros e de 

leitura. Não é culpa dos pobres ignorantes se julgando dessedentar-se em mananciais copiosos e 

salutares, lhes dão águas peçonhentas ou salobras. Lê a criança na escola livros ruins e fúteis, 

porque lhes não tem ninguém aparelhado ainda para leitura das primeiras idades os tratadinhos 

amenos e atraentes da moral, da religião, da literatura, da gramática, das ciências matemáticas na 

sua maior simplicidade, e das físicas naturais, tão necessárias, tão essenciais neste nosso século em 

toda a educação liberal e ilustrada. Lê o operário nas horas da sesta e nos dias de repouso as 

novelinhas ocas, que quando são mais inocentes é quando nada ensinam em moral, para só 

perverterem o gosto do leitor, e doutrinarem-se largamente em solecismos de prostíbulos 

tradutores, e lêm-nas porque não acham, uns, o seu manual do mister que professam; outros, uma 

historiazinha da sua pátria; outros, uma geografia abreviada; outros, um resumo fácil da ciência da 

natureza; outros, de mais leviano paladar, um livrinho, que sob a forma sedutora da novela ou do 

conto edificante, lhes ofereça douradas e disfarçadas as asperezas da moral e da boa doutrina.”
322

 

 

 

 

 

A grande questão colocada aos educadores da época - como se pode depreender 

da transcrição acima - consistia exatamente na inadequação do material didático utilizado em 

sala de aula perante o destinatário precípuo: a criança da escola primária. Dessa maneira, as 

obras apresentariam ora uma complexidade demasiada para a capacidade cognitiva do aluno, 

ora uma simplificação exagerada. Assim, o lugar vazio do mercado editorial passava a ser 

ocupado por obras que pretenderam situar-se como alternativa perante aquela situação. 

Monteverde, mais do que ninguém, valeu-se da demanda social por livros para crianças e, sob 

esse aspecto, malogrou o projeto de Latino Coelho e Caldas Aulete. A substituição pretendida 
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 Júlio CALDAS AULETE e José Maria LATINO COELHO, Encyclopedia das escolas d’instrucção 

primaria, p. VI-VII. No parecer dos autores, este livro ganharia em termos de seu conteúdo quando comparado 

ao manual de Monteverde, pelo fato de ser mais nitidamente religioso e mais português. Nos termos do texto, 

constata-se: “O respeito à religião, ao rei e à pátria distinguiu sempre desde os primeiros alentos da monarquia 

o caráter português. Esforçados combatentes, sempre valorosos e intrépidos, enristaram eles suas lanças para a 

conquista, e desenrolaram suas velas para a descoberta. Sofredores sem exemplo nas maiores e mais arriscadas 

fadigas, nuncas souberam recuar quando o fim de uma encetada empresa prometesse em definitivo resultado o 

engrandecimento e glória da pátria. E, assim como são constantes nos trabalho, grandes nas dificuldades, 

sofredores no infortúnio, do mesmo modo se distinguem em tudo que há de mais transcendente e delicado para o 

espírito.” (Júlio CALDAS AULETE e José Maria LATINO COELHO, Encyclopedia das escolas d’instrucção 

primaria,p.284-5). 
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não resultou e Monteverde permaneceu, praticamente até o final do século, com a indisputável 

liderança entre aqueles que escreviam para a infância. O imaginário das práticas escolares em 

Portugal exige a leitura de seu entrecruzado discurso enciclopédico. 

Passado meio século, na Revista de Educação e Ensino, Ferreira-Deusdado 

recorda o comentário de Herculano a propósito do Manual Encyclopedico, qualificando-o 

como obra profícua e gloriosa. Ao discorrer sobre o prefácio da 13
a
 edição que, naquele ano 

de 1893, vinha a público, Ferreira-Deusdado polemizava com a caracterização que ali se fazia 

do Manual como compêndio adequado “à evolução dos fatos e progressos da ciência”. Em 

busca da refutação de tal juízo, o pedagogo replica: 

 

 

 

 
“De fato, o livro está atualizado e em muitos dos seus capítulos foi assaz ampliado. No entanto, 

afigura-se-nos que o livro se afastou dos primitivos intuitos do autor, já não é só um compêndio 

enciclopédico para o aluno do ensino primário porque não se coaduna estreitamente aos últimos 

programas, nem na extensão das matérias nem na sua distribuição. É mais completo em muitos 

capítulos para o aluno do ensino primário e assaz elucidativo para o aluno do ensino secundário, 

como por exemplo nos capítulos história, geografia, física, botânica, química, etc. Porém, achamo-

lo sempre um excelente manual para o professor primário, um excelente vade mecum, um precioso 

guia pra ele se preparar para a vida docente. Igualmente entendemos que é um bom livro para o 

pequeno industrial, para o pequeno comerciante que obteve o diploma do ensino primário e que ele 

só por si quer completar a sua instrução. Nele encontra lições de tudo, expostas com clareza e 

muito método
323

”. 

 

 

 

Ao costurar uma teia de múltiplos significados, o texto didático produz sua 

interdisciplinaridade ao recriar, até certo ponto pela invenção, um tipo específico de saber, 

que veicula como absoluto e legítimo. Esse monopólio interpretativo traduz sempre 

determinado leque de escolhas, naquilo que uma época elege como pedagogicamente correto. 

O mundo contado às crianças resulta, pois, de um arbítrio, circunscrito por uma dinâmica 

social, política e econômica, cuja expressão mais nítida é exatamente o acolhimento de 

determinados textos por um círculo maior ou mais restrito de leitores. Os textos de 

Monteverde - no caso em pauta, o Manual Encyclopedico - podem ser qualificados como 

uma das versões vencedoras acerca do que se pretendia contar às crianças. De fato, a 

sociabilidade prescrita, os códigos de civilidade, a apresentação aritmética do mundo do 

trabalho, os valores que normatizariam as sugestões de conduta - abnegação, esforço, 

perseverança, obediência, caridade, tolerância, honestidade, resignação -, configuram, em seu 

conjunto, uma construção do tipo ideal para pensar o futuro homem português. A escola, cujo 

traço simbólico é a formação das almas infantis, elege e classifica um dado manancial de 

discursos e de representações, os quais, entrecruzados na dinâmica do cotidiano, instaurariam 

o crivo de uma suposta normalidade do real. Esta é apresentada como natural, o que facilita 

estratégias de hierarquias e exclusões perante o argumento de tal autoridade, dita e confundida 

com conhecimento. 

Pelo exposto, verifica-se que, adotado em profusão nas escolas, o Manual 

Encyclopedico correspondeu historicamente à versão oficialmente aprovada sobre como falar 

do mundo às crianças. A utilização efetiva do texto em sala de aula revela, por sua vez, uma 

certa correspondência perante o desejo de equacionamento dos anseios intelectuais do 

magistério primário. Ao produzir a ilusão de discorrer sobre tudo, o Manual perfilha a 

vontade de saber e a vontade de, sabendo, ser capaz de ensinar: utopias de professor primário. 

Haveria, na entrelinha do seu discurso, o firme propósito de estruturar partilhas de 
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competências cognitivas que, apresentadas como inequívocas, modelariam uma específica 

forma de olhar a nação. A escola, dispositivo privilegiado de textura e expansão dessa 

subjetividade, ganharia força política e poderia retomar o lugar institucional que supostamente 

lhe caberia no traçado da atmosfera mental e moral do futuro ser humano. Monteverde falou à 

meninice portuguesa com os olhos voltados para o adulto do dia seguinte. A memória da 

escola em Portugal recomenda por essa razão que recordemos a lição do Manual. 

 

O LIVRO DE INFÂNCIA CONTADO PELOS JORNAIS 

 

De certa maneira, o século XIX português veio já com a vocação de encontrar o 

desejado livro da infância: um livro que ensinaria a ler e a escrever, mas que falaria também 

das virtudes públicas e privadas necessárias à vida social. Havia uma tendência para que 

aqueles tempos fossem de fato entendidos como o tempo da leitura e portanto o tempo de se 

esboçar manuais enciclopédicos e métodos facílimos...324. Em artigo intitulado “Estudos sobre 

os diferentes métodos de ensino do ler e escrever”, publicado em O Panorama no ano de 

1854, J. M. Latino Coelho destacava a precariedade na qual permaneciam as escolas do ler, 

escrever e contar, obstaculizando o próprio  progresso da instrução.325Tratava-se de um 

período no qual, ao que tudo indica, persistia a predominância do uso de abecedários e 

manuscritos para o ensino da leitura e da escrita, tal como ditava a tradição herdada do século 

XVIII, naquilo que Rogério Fernandes intitulou os “caminhos do ABC”326. Tendo em vista 
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 Ao analisar os prefácios da época, a História mundial da educação (volume III), em seu estudo sobre “as 

técnicas das aprendizagens rudimentares no século XIX”, diz o seguinte: “Um bom método deve ser: adaptado à 

inteligência e ao vocabulário da criança; variado, para evitar o aborrecimento e o jogo ilusório da memória; 

caminhando, lógica e lentamente, do simples para o complexo. Além disso, a maior parte dos métodos 

especialmente na Alemanha, recomendam uma aprendizagem simultânea da leitura-escrita. Tende-se para o 

livro único - ou, pelo menos, procura-se conciliar a ordem das aprendizagens. Alguns autores preconizam uma 

aprendizagem precoce aos dois ou três anos e acionada prontamente.” (AS TÉCNICAS das aprendizagens 

rudimentares no século XIX, In: História mundial da educação - volume III, p. 201). Na seqüência, o texto 

explicita que a brevidade era também uma das prioridades dos autores de cartilhas nos outros países europeus. 

Para comprovar tal tese, cita-se alguns títulos: Método rápido (Charpy, Toulon, 1881); Método acelerado (H. 

Bahic, Lavallete, Paris 1876), Leitura instantânea (L. Pourret, Paris, 1875); Arte de ler em pouco tempo (J. B. 

Montlezun );  Segredo do aprender a ler em pouco tempo (M. Lemouzi). Havia alguns ainda que se 

propunham a ensinar a ler “em algumas horas”. Observa-se que, pelas datas (embora não se saiba dizer se essas 

obras contaram com edições anteriores) os manuais citados eram todos posteriores ao compêndio de 

Monteverde. Entretanto, poder-se-ia dizer que havia uma moda, no mínimo uma tendência, que conclamava os 

contemporâneos à brevidade. 
325

  Acerca disso, o referido autor destaca, como óbice para o progresso da instrução portuguesa, a recorrência à 

utilização de manuscritos como procedimento usual das práticas escolares à época: “Não se pode negar que a 

letra de mão é mais dificultosa de se conhecer e ler que a tipográfica. Nesta os caracteres dos sinais literais são 

sempre os mesmos, são só os essenciais e sempre uniformes (...) Contudo contra todas estas razões prevaleceu 

de há muito tempo o método de ensinar a ler  nas escolas por traslados maus da mão do mestre, por cartas 

familiares manuscritas, por autos e sentenças de letras diferentes e todas péssimas e muitas vezes ilegíveis; e 

depois por livros impressos. O método deve ser justamente o contrário. Devem aprender a ler por letra 

impressa, tanto redonda como bastarda. Depois de estarem bem correntes nesta leitura, ensiná-los a escrever 

na forma da letra bastarda impressa a que já estão acostumados, e que é a mesma cursiva com pouca diferença, 

e só por fim é que se lhe devem meter nas mãos os abecedários e escrituras de mão (...)” (J.M. LATINO 

COELHO, Estudos sobre os diferentes métodos de ensino do ler e do escrever, O Panorama, volume XI, 3º da 

3ª série, p. 226) 
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 Rogério Fernandes, Os caminhos do ABC; sociedade portuguesa e ensino das primeiras letras. Neste 

texto, que reconstitui o panorama do ensino dos saberes elementares da escola portuguesa no século XVIII, o 
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proceder à regeneração da pátria mediante a valorização da instrução popular, os teóricos da 

educação frisavam a necessidade social de utilização da letra impressa, tipográfica, como 

parâmetro essencial do processo da alfabetização, que, em larga escala, ainda privilegiava 

apenas o ensino da letra manuscrita. Em artigo escrito para a Revista Universal Lisbonense, 

F. A. Rodrigues de Gusmão apontava a carência de manuais específicos para uso do professor 

no preparo de suas aulas, na organização de sua rotina diária. Ao referir-se ao estado da 

instrução em concelhos atrasados do país, o autor lamenta: 

 

 

 “Consideramos a Instrução Primária por uma das suas faces: freqüência das escolas, ou extensão 

ou da  instrução; é mister olhá-la por outra ,- aproveitamento dos alunos, ou intenção da instrução. 

É doloroso ter de expor, sobre este objeto, amargas verdades; obedecemos todavia aos ditames da 

nossa consciência, revelando-as. Os professores cumprem frouxamente seus deveres; com a 

irregularidade da paga das remunerações desculpam a sua negligência. Em verdade o Estado não 

tem direito a exigir dos professores bom serviço, se lhes não dá em tempo conveniente o ordenado, 

que lhes prometeu; é um contrato bilateral, que obriga reciprocamente. (...) Além disso os 

professores dirigem-se no ensino por mero arbítrio; não têm instruções, que regulem a polícia e a 

disciplina das escolas, nem há quem as fiscalize convenientemente. Em todas as nações da Europa 

há manuais para mestres de meninos; em Portugal, infelizmente, ainda não se publicou este livro 

indispensável, no qual devem expor-se, além de outras noções que não mencionamos por 

brevidade, as matérias de ensino e maneira de ensiná-las; a classificação dos alunos; a distribuição 

das lições, e exercícios de Aritmética, de Gramática e Geografia, de História Sagrada e História 

Natural, por meio de estampas e objetos materiais, etc.: finalmente os princípios gerais de 

educação física, da educação moral e da educação intelectual, que se consideram mais úteis a todos 

os pais de famílias e mestres, aplicando estes princípios à educação dos meninos. Se não se pagar 

pronta e regularmente aos professores; se não se lhes der instruções claras e positivas sobre a 

maneira de cumprir seus deveres; se não se definirem bem estes deveres, consignando-os em um 

diretório particular; se não houver, finalmente, quem superintenda os professores, visitando as 

escolas em épocas indeterminadas (...); debalde se fatigarão os nossos estadistas em organizar, e 

promover a instrução há de sempre mancar infelizmente.”
 327

 

 

 

Nota-se aqui a preocupação do articulista com a inexistência de orientação para os 

professores a fim de traçar diretrizes em relação àquilo que se poderia entender como o 

conjunto dos ‘saberes elementares escolarizados’328. Desejava-se prescrever sugestões que 

impulsionassem a unidade da escola, tendo em vista dois objetivos matriciais: a eficácia do 

intuito alfabetizador e a inculcação de valores morais. Tratava-se de um período marcado por 

intenso fervilhar de debate e circulação de idéias acerca do temário da leitura, da utilização 

pela escola do texto impresso; até para espraiar códigos de conduta profissional capazes de 

dar uniformidade à atuação do professor em sala de aula. Naquela altura, atribuía-se 

substantiva visibilidade aos jornais e periódicos, tidos por veículos estratégicos de divulgação 

da palavra escrita, e com ela da cultura letrada, “civilizada”. Substituir a oralidade nas práticas 

culturais exigiria, aos olhos do tempo, o uso intensivo da imprensa, que aparecia aos 

contemporâneos como concorrente do livro.  

                                                                                                                                                         
autor considera a “hipótese de que a iniciação à leitura se fizesse basicamente por letra manuscrita, a despeito da 

existência de cartilhas impressas” (R. FERNANDES, op.cit., p. 247).  
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 A transcrição revela particularmente a inquietação de Rodrigues de Gusmão a propósito das dificuldades e 

precariedade do estado da instrução em Portugal. O trecho foi extraído de artigo intitulado Estado da instrução 

primária no concelho de Alpedrinha no ano letivo de 1848-1849, publicado na Revista Universal Lisbonense, 

9º Ano, 2ºsérie, tomo II, 1849, p.491, o qual vem copiado na parte das gravuras deste trabalho. 
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 Utiliza-se aqui a expressão de Hebrard, em seu ensaio sobre “A escolarização dos saberes elementares na 

Europa Moderna”. 



530 

 

Vista muitas vezes com entusiasmo, a imprensa, com todo seu apelo à leitura, 

poderia tornar-se, entretanto, veículo perigoso de irradiação e circulação de idéias más.É 

assim que autores da época, ciosos por acoplar instrução e virtude, nos próprios jornais onde 

escrevem, costumavam precaver seus leitores contra a leitura desavisada, espontânea, 

convidativa porque atraente... Submergir no mundo desconhecido do escrito poderia 

representar um ato de subversão da ordem e de questionamento das práticas corriqueiras e das 

instituições tidas por naturais. Por ser assim, convida-se o leitor-interlocutor a proceder à 

gesta da leitura reflexiva que, sob tal estatuto, exigia como imperativo o recorrente 

afastamento da atração exercida por leituras frívolas, em prol do que se supunha ser o estudo 

sério para formação de hábitos. Tal concepção do lugar social da leitura possibilitaria o pensar 

por si próprio, atividade derivada, no caso, da própria atitude de desconfiança perante as 

tentações exercidas pelo texto impresso, como veículo material do espraiar da ciência. O 

progresso da civilização só poderia ser acatado se viesse acompanhado do esforço de 

moralização. Aqui estaria a obra precípua da escola e do ritual da alfabetização. Sob a mesma 

orientação, havia intenso entusiasmo com um jornalismo de cunho pedagógico, que pretendia 

a divulgação dos conhecimentos úteis329, o que, por sua vez, coincidirá com a intensificação 

do processo de editoração de compêndios escolares. 

O livro escolar principia seu reinado nas escolas portuguesas. Verifica-se nesse 

período uma profusão de iniciativas que, ancoradas por suportes de textos didáticos, 

pretendiam trazer sistematização, eficácia, e mesmo cientificidade àquela escola até então 

cambaleante. Objetivava-se com isso altear a instrução como um dispositivo regenerador do 

atraso, capaz de atuar em direção da superação da decadência daquele reino, outrora glorioso. 

Acerca da produção editorial de textos elaborados para o uso da escola, já anotava o 

Relatório Anual de Inspeção às Escolas, elaborado pelo Conselho Superior de Instrução 

Pública, no ano letivo de 1856-1857: 

 

 

“É notável a variedade de livros elementares que se usam nas escolas, e não menos a 

impropriedade e pouca correção com que muitos deles são escritos; e muito conviria que o 

governo de V. M. tomasse providências para a melhor escolha e uniformidade de catecismos e 

compêndios, facilitando-os a todos por um preço módico e mandando-os fornecer gratuitamente 

aos meninos pobres.”
330

  

 

 

É notória a alusão às obras escolares também na imprensa da época, que ora 

divulgava, ora comentava o conjunto de manuais, cartilhas e abecedários amplamente 

analisados. Como exemplo, cita-se o artigo de José de Torres, intitulado “instrução elementar” 

e publicado no volume X do periódico O Panorama, no ano de 1853. O autor, à época, era 

colaborador do Jornal e nele costumava escrever sobre temas atinentes à educação, 

                                                 
329

Nessa trilha, destacar-se-ia o pioneirismo de Herculano, que projeta O Panorama assumidamente como 

complementação da tarefa pedagógica que deveria ser desempenhada pela escola. O editorial do dia 6/1/1837 

declara explicitamente o objetivo daquele periódico: “derramar a instrução, fazendo descer a literatura e a 

ciência ao nível das inteligências comuns: para isto era preciso conhecer primeiro o que o espírito do povo 

comportava de alimento intelectual: era preciso saber qual o estado e a tendência da civilização entre nós.” (O 

Panorama, 6/1/1837).  
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 RELATÓRIOS do Conselho Superior de Instrução Pública (1844-1859), p. 246. O mesmo Relatório 

destaca como obstáculo ao desenvolvimento da instrução o descaso dos pais de família pelo ofício da escola, 

dado que havia povoações rurais onde, naquela altura, era quase nula a freqüência escolar, fato que o relator 

atribui a essa indiferença dos adultos que sequer faziam por cumprir a letra da lei quanto à obrigatoriedade 

escolar.  
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destacando a necessidade de se melhorar a qualificação do professorado, como dispositivo 

essencial para fazer florescer a escola primária. Destaca-se, também, como instrumento 

precípuo do professor o compêndio escolar. Daí a necessidade da adequação da escolha do 

que Torres denomina livro da infância.   

 

 

“De tantas cartas, de tantos expositores, de tantos métodos facílimos,que por aí andam com pregão 

mercenário desafiando a boa fé do público descuidado, qual deles, qual delas, pode dizer-se que 

não haja suplício da infância, banco de areia em que este pobre baixel se enterra, se estorce, se 

desconcerta, e que só com a força de embates e choques violentos se transpõe? E nem o perigo 

deste quase naufrágio é tudo! Feridas insanáveis ficam depois de tanto bater e combater em vão: 

fica a impaciência, a desafeição ao estudo, impressões que, em ânimos tenros, se fixam e 

consubstanciam facilmente, e que decidem da sorte de toda uma vida, de toda uma geração 

talvez!”
331

 

 

 

Constata-se o malogro dos métodos e materiais então utilizados para a 

alfabetização por aquelas que se supunha serem as mais utilizadas das cartilhas editadas em 

Portugal. Alude-se explicitamente, ainda que pela negativa, à Cartinha de João de Barros, ao 

O expositor portuguez de Midosi e ao Methodo facillimo de Monteverde. Objetivando 

delimitar os fundamentos precisos de uma cultura especificamente escolar, o autor dialoga 

não apenas com a produção editorial de seu tempo, mas também,ao que parece, com a política 

que regia o universo do livro escolar. Sugere, pois, na seqüência, que o primeiro livro de 

leitura fosse um tratado de deveres, assumindo com isso o ofício de moralização da escola 

como atitude voltada à facilitação do aprendizado. O caráter enciclopédico do texto seria 

também recomendado, sob a condição de vir acompanhado de uma linguagem acessível ao 

universo simbólico da infância. Mais uma vez, indiretamente, Torres alude à obra de 

Monteverde, desta vez não à cartilha, mas ao Manual Encyclopedico que a ela se seguia. As 

pistas expressas no discurso revelam claramente o interlocutor da proposição: 

 

 

“Não conviria que o primeiro livro com que a puerícia fizesse conhecimento fosse um tratado de 

deveres, que pela clareza da substância e do formulário facilmente se lhe imprimisse n’alma? Até 

aqui, até este livro leitura simples. Em seguida outra transição; já estudo em enciclopédia manual, 

que tanto obrigasse a gramática, aritmética geografia, cronologia e história, como aos demais 

elementos de ciências naturais, morais e filosóficas; e então a instrução primária teria, em tempo 

mais curto e com trabalho mais leve, alguma coisa de real e significativa na civilização e 

adiantamento social. Para fazer este livro de deveres, e a enciclopédia que ainda não temos (pois 

os que se apontam tais são de erudição demasiadamente pretenciosa, e até muitos mestres haverá 

que os não entendam) não faltam homens competentes: falta o favor com que mais se acende o 

engenho. Prêmio de duzentos mil réis estabeleceu aos compêndios o decreto de instrução pública 

de 20 de setembro de 1844; mas nem ainda apareceu programa, nem se abriu concurso para essa 

tísica remuneração! Não há de ser assim que iremos sentar-nos no pantheon do mundo! Como? Se 

nem diligência dos altos, nem favor aos que debaixo trabalham! Quereis saber o que a academia 

francesa faz para aproveitar e exercitar os bons espíritos? Até a umas leiturinhas, historietas, 

conferiu o prêmio de seis mil francos (...)! Aprendei dos outros e cá tereis o que eles têm.”
332
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Nessa sugestão de, sob exemplo francês, premiar os autores dos melhores 

compêndios, o autor não prima, como se viu, pela originalidade; tampouco quando advoga 

seu livro sobre os deveres dos meninos e sobre a feição enciclopédica do manual didático. 

Aliás, seu próprio discurso revela-se traiçoeiro: nele pode ser visualizada a presença daqueles 

a quem pretende negar. De fato, o século XIX português parece ter sido o tempo dos manuais 

escolares, no intenso fervilhar de edições e impressos acerca do conjunto de saberes desse 

conhecimento escolar. Cabe recordar, em se tratando do caso de Portugal, que tal preocupação 

com a sistematização do trabalho e dos conteúdos de sala de aula não era, em hipótese 

alguma, original, adquirindo apenas mais intensa coloração o já antigo problema assinalado 

por pedagogos portugueses
333

. 

 

 
 

 

 

MÉTODO FACÍLIMO PARA APRENDER A LER NO MAIS CURTO ESPAÇO DE TEMPO 

POSSÍVEL 

 

 

 

Até o título é sugestivo: uma cartilha que se pretende dar a ver por ensinar a ler no 

mais curto espaço de tempo. Acreditava-se ser imprescindível alterar padrões de 

espacialização e de temporalidade para que se pudesse verdadeiramente acompanhar a 

modernidade. A 7ª edição do compêndio que Emilio Achilles Monteverde escrevera para o 

ensino inicial da leitura - Methodo facillimo para aprender a ler tanto a letra redonda 

como a manuscripta no mais curto espaço de tempo possivel - com data de 24-8-1859, 

principia com uma advertência do autor, apresentando ao leitor a obra que em edição 

precedente teria esgotado em três anos os 80.000 exemplares de que dispunha. Além disso, 

Monteverde sugere desde o princípio o entrelace entre o sucesso desse compêndio cujo título 

já demonstrava a pretensão quanto à elaboração do método; método, aliás, que se auto-

intitulava facílimo e que se dispunha a ensinar as crianças a ler com brevidade, no mais curto 

espaço de tempo possível. Evidentemente, tem-se aí a busca incessante do domínio da 

destreza quanto ao ensino como um elemento profundamente competitivo no processo de 

concorrência dos compêndios didáticos em voga naquela época. Todos queriam ensinar a ler 

por uma método fácil. Todos queriam ensinar a ler rapidamente. Na verdade, supunha-se 

haver um segredo, uma alquimia escondida no magistério, pertencente apenas a alguns, que 

não a confessavam para ninguém. O que muitos autores de manuais então faziam era 
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 A propósito, tome-se o relato de António Gomes Ferreira: “A ação da Real Mesa Censória não se restringiu 

à criação de escolas e à vigilância de mestres ou professores. Ela incidiu também sobre a área pedagógica, ao 

definir um curriculum escolar, e ao estabelecer conteúdos e métodos de ensino. Logo na Carta de Lei de 6 de 

novembro de 1772 se determinava que os mestres de ler escrever e contar deviam ensinar, não somente a boa 
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pudessem escrever corretamente; acrescentava ainda, que se devia ensinar, pelo menos, as quatro espécies de 
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O ensino de um mestre de primeiras letras nos finais de setecentos”, p. 523). Convém lembrar, ainda, que o 
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tradução portuguesa deste catecismo, heterodoxo e condenado, o Cardeal D. Cosme da Cunha, arcebispo de 

Évora, que o mandou adotar na sua arquidiocese para o ensino da doutrina às crianças. O mesmo fizeram 

outros Bispos, naturalmente sob a pressão do Marquês.”(A. Leite, “A Ideologia Pombalina: despotismo 

esclarecido e regalismo”, p. 45)  
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apropriar-se desse imaginário, dessa convicção partilhada para procurar vender seus trabalhos 

à luz de sua constante referência. Dizia-se então, com extrema freqüência, que esta ou aquela 

cartilha em particular - que a cada momento se anunciava - ensinava com mais brevidade, de 

uma maneira mais fácil, sem cansar o aprendiz, por procurar ser atraente. Ao que parece, pela 

quantidade de livros que de fato conseguia vender, Monteverde teria conseguido convencer 

seus leitores. 

O Methodo facillimo era uma cartilha de 160 páginas em oitavo, impressa - como 

alegavam os jornais da época: 

 

 

 
“(...) em bom papel e bonito tipo, e ornado de um grande número de lindíssimas estampas e 

vinhetas. Não querendo o seu autor avançar coisa alguma sobre o merecimento da mesma obra, 

limitar-se-á a fazer a enumeração dos assuntos de que ela trata, a fim de que o público possa julgar 

da sua utilidade. Contém os princípios de leitura com alguns exercícios no fim de cada lição de 

sílabas, um grande número de boas máximas, sentenças e pensamentos morais para as crianças se 

exercitarem na leitura tanto da letra redonda como da manuscrita, a definição moral da religião 

cristã e da moral em geral.”
334

 

 

 

 

Na verdade, Monteverde pretendia explicitamente que a utilização escolar de sua 

cartilha fosse sucedida pelo uso de seu Manual Encyclopedico, anunciado ao final da mesma 

cartilha “para ajuizar da utilidade que da sua adoção poderá resultar aos estudiosos”
335

. 

Evidentemente, a primeira indagação a ser feita é a seguinte: qual o segredo do êxito editorial 

desta obra de ensino da leitura? O que fez do Methodo facillimo a cartilha mais utilizada em 

Portugal do século XIX?  Com o fito de equacionar esse enigma, procurou-se - como já 

vínhamos fazendo para o caso do Manual - percorrer suas páginas e descobrir ao menos 

algumas pistas ou pegadas... Buscou-se, em tal direção, reconstituir alguns vestígios 

indicativos de maneiras pelas quais o texto era lido; há sinais nesse sentido... 

Não há dúvidas de que o Methodo facillimo de Monteverde foi a cartilha que 

maior alcance teve em Portugal no período compreendido entre 1850 e 1880. Ocorre que, 

anteriormente a ela, não haveria nenhum livro escolar que conseguisse suas enormes tiragens. 

À primeira edição do Methodo facillimo datada de 1836, seguiram-se a de 1837, a de 1841, a 

de 1845 e a de 1851, perfazendo, até então, um total de 134.350 exemplares, que eram 

vendidos - cada um deles - por 100 réis. A 6ª edição sozinha, assim como 7ª, datadas 

repectivamente de 1856 e 1859, foram já publicadas com 80.000 exemplares cada uma; a 

edição seguinte, com data de 1863, foi lançada com 100.000 exemplares, e a 9ª edição teve, 

em 1866, 150.000 exemplares a serem vendidos. Supõe-se que, pela proximidade que tinha 

perante os poderes políticos e econômicos constituídos, Monteverde tenha se destacado 

naquela altura como o escritor oficial autorizado e preferido pela “corte”. Há inclusive 

indícios de que seus livros tenham obtido um reconhecimento e um incentivo governamental, 
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 O RECREIO: jornal das famílias, dezembro de 1836, nº 12, tomo 2, p. 296. Neste periódico, os 

comentários sobre educação/instrução não eram tão freqüentes e, mesmo assim, verifica-se o destaque dado ao 
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manuscripta no mais curto espaço de tempo possivel, p. 1. 
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quando eram distribuídos por autoridades centrais, distritais e municipais para uso das 

escolas. Justino Magalhães relata, por exemplo, que a 6-10-1843, o governo enviava para o 

Governador Civil de Castelo Branco, para que fossem utilizados em escolas de meninas 

daquela região, cinquenta exemplares do Methodo facillimo para aprender ler, quarenta 

exemplares do Manual Encyclopedico - ambos de Monteverde -além de alguns outros 

exemplares do Cathecismo de Montpellier, obra que também era - como se pôde constatar 

pelo levantamento feito a partir dos relatórios de inspeção - extremamente utilizada naquela 

época.
336

 O favorecimento dado aos compêndios de Monteverde ficava nítido, também, 

considerando-se a facilidade com que desde o princípio o autor contara, no sentido de poder 

lançar edições cuja tiragem era sempre superior ao número médio de compêndios editados por 

outros autores. De todo modo, há que se reconhecer a facilidade de divulgação de Monteverde 

cujas obras eram enviadas também para as colônias, particularmente para o Brasil. Eram 

livros fáceis de ser adquiridos, acessíveis em termos de preço, encontravam-se em toda a parte 

e o autor podia fazer anúncios em revistas de grande porte. 

Retomando, depois dessa breve digressão, o Methodo facillimo, verifica-se, já à 

partida, a preocupação de Monteverde quanto ao estabelecimento de protocolos de leitura que 

garantissem eixos e diretrizes analíticas capazes de orientar o próprio percurso da 

alfabetização. Era como se aqui o autor se preocupasse com a conformação de estratégias de 

ensino-aprendizado que realmente contribuíssem para que sua cartilha se tornasse método, e 

que este método ensinasse a ler e a escrever simultaneamente e no mais breve espaço de 

tempo possível. Com tal objetivo, a cartilha principia com um prefácio intitulado “Diversos 

métodos ou modos do ensino elementar”. Tratava-se de fato de uma explicação preliminar 

acerca das diferenças entre o ensino individual, o ensino simultâneo e o ensino mútuo, 

sugerindo - curiosamente - a superioridade deste último modo de ensinar em relação aos 

demais, particularmente naquilo que dizia respeito ao aprendizado da leitura, escrita e cálculo.  

Considera-se que o ensino individual é pouco proveitoso, tendo em vista o 

elevado número de alunos que acorriam às classes e à dificuldade de sistematização do 

trabalho docente perante a dispersão do aprendizado, que corria sem qualquer orientação de 

equipe.
337

 O ensino simutâneo - por sua vez - teria como características o “fazer seguir ao 

mesmo tempo a toda uma classe a mesma lição de leitura, escrita, cálculo, etc., isto é, o 

professor manda ler a cada um em voz alta, e os outros o vão seguindo em seus livros ou 

cadernos.”
338

 O professor passa sucessivamente de uma a outra classe (já que na mesma sala 

de aula os alunos estariam agrupados por níveis de aprendizado), tendo todo o cuidado para 

que todas as crianças a que não está diretamente assistindo estejam a todo momento ocupadas 

com exercícios. A vantagem deste modo coletivo de ensinar era - segundo o texto - o 

constante e recíproco estímulo das crianças umas às outras, o que contribuiria para um 
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coletivo aproveitamento das lições. Como contrapartida, muitas vezes o professor não era 

capaz de dar conta de classes diversas ou turmas com diferente adiantamento pedagógico, o 

que prejudicaria o trabalho docente se não houvesse nenhum ajudante ali disponível. O ensino 

mútuo era, nessa medida, o termo médio, o justo meio entre o individual e o coletivo; 

apresentado pelo autor como “o método simultâneo modificado”. Partia-se do pressuposto 

segundo o qual as crianças - “grandes imitadoras” - imitam mais facilmente os seus 

companheiros do que as pessoas de idade mais avançada; e, sobre este princípio, fundou-se o 

ensino de umas crianças para com as outras, conhecido como ensino mútuo. Um único 

professor bastaria para uma escola inteira, por maior que fosse o número de alunos que a 

freqüentassem. Porém, “à testa de cada classe ou turma há um discípulo denominado Monitor 

ou Decurião, que faz as vezes de Mestre, e transmite aos outros as lições que ele próprio 

recebeu em uma classe superior”.
339

Assinalando a vantagem do ensino mútuo para o 

aprendizado da leitura, escrita e aritmética elementar, Monteverde destaca a relevância do 

fator “habilidade docente” para o sucesso daquela estratégia de ensino.  

Na seqüência do mesmo prefácio, estabelecem-se as distinções entre os “métodos 

de ensinar a ler”, classificados como método antigo; novo método de soletração; método sem 

soletração. O método antigo era aquele no qual o processo da alfabetização principiaria pelo 

recohecimento das letras, tomadas estas sucessivamente pelos nomes que já lhe eram usuais: 

éme, éne, ó, pê, quê, érre, ése.... Esse método, que, como destaca Rogério Fernandes em seu 

trabalho, era criticado desde o século XVIII como obstáculo ao êxito da aprendizagem dos 

discípulos, persistia com enorme força nas escolas portuguesas
340

, embora fosse qualificado 

de “vicioso” pelo fato de não haver qualquer correspondência entre a pronúncia da letra e a 

conformação das sílabas com elas formadas (Sabidamente a junção de ‘eme’ e ‘a’ não forma 

‘ma’). O novo método de soletração fora criado exatamente para a correção de tal desvio. Sua 

estrutura consiste fundamentalmente em pronunciar as consoantes como se estas fossem 

seguidas por um e mudo; como por exemplo be, ce, gue, je, etc.. Esclarece Monteverde que 

alguns autores preferiam este novo método de soletração ao antigo, ressalvando porém que 

havia quem se recusasse a adotar qualquer processo que envolvesse a prática da soletração das 

letras. Estes últimos preconizariam então o ensino cujo ponto de partida não mais fosse o 

caminho das letras mas sim a trilha das sílabas. Tal processo da silabação deslocaria o 

elemento básico da palavra, dado que aqui o essencial seria o reconhecimento das sílabas, por 

meio do qual o leitor identificaria nas consoantes o valor que elas de fato teriam na leitura de 

cada palavra em particular, sem autonomizar essas consoantes com uma sonoridade deslocada 

e nomenclatura específica. Os métodos então variavam entre o método alfabético (antigo e 

moderno) e o método silábico. Recorda-se que há aqui confronto entre procedimentos 

distintos de análise e síntese para o gesto de alfabetizar. O método silábico é posto 

aparentemente como o mais avançado, embora não se possa dizar que Monteverde 

explicitamente se declare seu partidário. Muitas vezes, os autores de cartilha deixavam de 
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dificuldades concernentes à difusão do impresso. O tempo das cartilhas seria mesmo portanto o século XIX.  
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apresentar seu parecer sobre as questões de metodologia e didática, até para não contrariarem 

seus potenciais adeptos. A esse respeito, o próprio João de Deus - como se viu - começava o 

processo do ensino da leitura pelo reconhecimento da palavra, partindo depois para as sílabas 

e finalmente para seu desdobramento nas letras. Apesar disso, embora João de Deus teorize 

acerca da necessidade de se partir do significado, da semântica e não das questões de ordem 

fonética, ele mesmo assim garante a seus adversário que jamais pretendeu começar pela 

compreensão da palavra o processo do ensino da leitura. Também Monteverde - que teria 

sido, no mínimo, o predecessor mais importante de João de Deus quanto à prática escolar - 

apenas sugere o método que tem por preferido... 

 

 

 
“Partindo desse princípio, deve-se ler, por exemplo, a palavra a mi go sem decompor as sílabas, 

isto é, sem nomear cada uma das letras de per si, como sucede pelo método antigo. Como, porém, 

cada um dos métodos de que acima se fez menção tem as suas vantagens e seus inconvenientes, e 

sejam diversas as opiniões sobre o modo mais proveitoso de se ensinar a ler, observaremos que o 

melhor método é um professor hábil e zeloso dos seus deveres; o melhor método é aquele que 

conduz mais longe com maior brevidade; finalmente, o melhor método é aquele que forma melhor 

os seus discípulos.”
341

 

 

 

 

Tal discurso introdutório daquele prefácio, dirigido evidentemente aos 

professores, tratava-se quase de uma breve preleção pública sobre o ato de ensinar. Ao 

pontuar os modos de ensino em geral e da alfabetização em particular, Monteverde convida 

esses alfabetizadores à reflexão sobre o seu próprio ofício. Entre convicções e embaraços, o 

autor revela a si próprio e à sua cartilha pela recorrência ao pluralismo e a uma suposta 

abertura metodológica. Este parecer teórico era também um modo de assumir-se como educar 

e incitar a confiança dos leitores. Aproximava deles o texto, dizia-se a eles que se conhecia a 

arte do ensino, que se sabia como proceder em uma sala de aula, que se tinha portanto a 

experiência da prática e que, por causa dela, se poderia falar em teoria. Os requisitos de uma 

boa alfabetização eram, naquele imaginário do XIX: a capacidade individual do professor 

para tornar atraente o aprendizado; a habilidade quanto ao domínio dos conteúdos e o zelo 

quanto à observação do ritmo de aprendizagem de cada aluno; a ordem, organização e 

metódica disciplina capaz de trazer sistematização e continuidade à seqüência das lições; 

finalmente a brevidade no método. Aliadas essas virtudes umas às outras, a escola primária 

conseguiria ser bem-sucedida. Monteverde sabia disso e procurou nortear os professores em 

direção a um percurso muito particular, que se procurará retratar a seguir. 

 

 
 

 

 

LER E ESCREVER: AO MESMO TEMPO, TODOS JUNTOS 

 

 

 

O processo de ensino da leitura e da escrita começava com o alfabeto, que vinha 

impresso em largos quadros, ocupando página inteira: em primeiro lugar, as letras maiúsculas; 

na página seguinte, as minúsculas. Elas seriam, na seqüência, divididas entre vogais e 

consoantes, postas em itálico e expressas como manuscritas. Eram, no cômputo total, sete 
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páginas iniciais só com o alfabeto; as letras vão e vêm, sem qualquer combinação sonora. 

Dali, partia-se diretamente para as sílabas e, aqui, desde o princípio, procurava-se aliar o som 

à composição de significados variados que iam sendo combinados. Na verdade, tratava-se de 

compreender a leitura quase como a transposição do valor sonoro das palavras; antes de se 

pensar no significado correspondente a elas. O aluno deveria, nessa perspectiva, reconhecer a 

identidade das sílabas, quando estas viessem integradas em diferentes vocábulos: pelo som, 

haveria a lembrança da palavra; o reconhecimento da palavra, trazendo por sua vez a 

lembrança do som. Considera-se portanto a sílaba como o ponto de partida da alfabetização, o 

elemento gerador da leitura. Por essa razão, são 22 as páginas que contêm quase 

exclusivamente tábuas de sílabas. 

Os primeiros exercícios do texto tratam da alegoria de um filho ingrato, 

semelhante na fábula a uma serpente e de um menino mal-intencionado, salvo pelo próprio 

cão que prentendia entretanto matar. É bastante explícita a tonalidade das prescrições morais 

veiculadas pelo texto do compêndio; como se a mensagem se dirigisse expressamente ao 

adulto que, de antemão, se sabia que a criança viria a ser. O mundo do texto, da leitura e do 

livro escolar aparece pois como um universo pontuado pelo signo da severidade, com um 

discurso austero, que pretende tanto persuadir quanto amedrontar. As letras desencarnadas das 

primeiras páginas atemorizam o leitor principiante por revelarem bruscamente sua rasteira 

ignorância. Pelo prefácio do autor, sabe-se que ‘os caminhos do ABC’ deveriam principiar 

pela silabação. Mesmo assim, o alfabeto vinha ali, antes das sílabas, para se dar a ver a todos 

os que não soubessem ler... Já de início, havia o tom prescritivo de uma gramática pontuada 

por textos de cunho moralizante, o que revelava também o olhar civilizador de uma 

escolarização que pretende antes formar do que informar, que deseja veicular valores a serem 

introjetados pelas portas da alma. Os conselhos à mocidade situam-se pois como lembretes 

dos valores que comporiam o código de honra do homem português: religião, generosidade, 

disciplina, caráter, perseverança e equilíbrio. Assim, eram desfiadas as sugestões... 

 

 

 

 
“Obedecei às leis do vosso país e honrai aqueles que têm a seu cargo fazê-las executar. / Todas as 

manhãs, ao levantar-vos da cama, tomai como obrigação fazer quanto de vós depender para que 

fiqueis satisfeito no fim do dia / Tende sempre a peito a defesa do vosso amigo / Sede brando e 

indulgente para com os outros e severo para convosco / Não desejais o impossível; e considerai 

tudo o que é injusto como impossível / Conduzi-vos para com vossos inimigos como se eles 

devessem um dia ser vossos amigos / Não façais alguma coisa que o vosso inimigo não possa 

saber. / Se quereis ver florescer o comércio de vossa pátria, procurai animar a indústria nacional, 

abstendo-vos de buscar nos países estrangeiros tudo quanto necessitardes. / Aprendei como se 

nada soubésseis e fazeis sobretudo por não esquecer o que houverdes aprendido / Deixai aos 

invejosos o direito de dizer injúrias e aos tolos o de lhes responder. / Ambicionai a honra e não as 

honras.”.
342

 

 

 

 

Na seqüência, era apresentado um resumo da doutrina cristã, composto por: 

oração dominical; saudação angélica; salve-rainha; símbolo dos apóstolos; confissão dos 

pecados; os quatorze artigos da fé; os dez mandamentos da lei de Deus e os cinco da lei da 

Igreja; os sete pecados capitais; as quatorze obras de misericórdia; os sete sacramentos da 

Igreja. Supunha-se que o ato da leitura viesse como complemento da idéia de dívida e dos 

deveres que o homem precisa se impor durante a existência: do dever para com Deus 

evidentemente derivariam todos os demais. A cartilha é catequética porque a ação escolar - 

ela mesma - desmembrar-se-ia da catequese. Tratava-se fundamentalmente de uma leitura 
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daquilo que se deveria saber de cor: a leitura em voz alta, compartilhada por ser 

essencialmente coletiva a repetida de maneira intensa. As virtudes da fé são expostas como se 

de conhecimento se tratasse e o tom de catecismo que permeia a cartilha surge - como se disse 

- indisfarçável. A escola auxilia aqui a Igreja e a família, atualizando e recordando um saber 

que é, por definição, exterior e anterior a ela. Monteverde aproveita o capítulo de teologia 

para anunciar serenamente seu compêndio especificamente religioso, estimulando os leitores a 

adquirirem o Mimo á infancia ou manual de História Sagrada, cuja adoção seria - segundo 

ele - de valia e de utilidade para escolas primárias do Brasil de Portugal.
343

 Por elidir o sujeito 

da enunciação, o texto didático apresenta normas de conduta civis e religiosas como atos 

derivados do acesso ao conhecimento. O saber teria, então, por suposto, determinadas práticas 

de virtude nesse modelo que visualiza como aprendizado da leitura a recitação de obras de 

misericórdia. Dentre elas, destacar-se-iam as espirituais: dar bom conselho; ensinar os 

ignorantes; consolar os tristes; castigar os que erram; perdoar as injúrias; sofrer com paciência 

as fraquezas do próximo; rogar as Deus pelos vivos e defuntos.”
344

 

A esperança é, pelo texto, compreendida como uma atitude virtuosa, já que supõe 

o  ato do sujeito contar com a graça de Deus neste mundo e com a sua glória no outro. 

Caridade, por seu turno, significa, pela letra do texto, o amor a Deus sobre todo o resto; e o 

amor a si mesmo e ao próximo como decorrência do sentimento que se tem para com a 

divindade. Desse enlace entre o amor de si e o amor dedicado ao outro decorrem algumas 

virtudes explicitadas na condução da conduta do menino: por um lado, recomenda-se gratidão 

e obediência aos pais e aos mestres; por outro, segere-se à criança que não seja “importuno, 

falador ou intrigante”, que saiba alcançar atitudes honradas que, em hipótese alguma, se 

coadunam com a mentira e a dissimulação. A idéia de honra como máxima virtude é 

acompanhada aqui por valores como lealdade, companheirismo e humildade. A instrução é o 

corolário da honra, posto que o obscurantismo seria naturalmente um convite ao vício. 

Apresentada como dever imprescritível de conduta humana, eis a honra em estado bruto no 

compêndio:  

 

 

 
“Um menino nunca deve faltar à sua palavra, visto que o homem honrado e de bons sentimentos é 

escravo dela; cumpre religiosamente tudo aquilo a que se obriga, e é leal em todas as suas ações, 

conseguindo assim manter o seu crédito, e ser justamente estimado de todos. Aquele pois que 

faltar à sua palavra e aos seus contratos é olhado como um homem de má fé ou velhaco, e indigno 

da confiança e da consideração dos seus semelhantes. Tampouco há de ser murmurador, delator ou 

denunciante, descobrindo as faltas dos seus companheiros; do contrário, dará lugar a ser 

considerado como espião ou inimigo. Deve pois ter sempre presente aquela sublime máxima 

consignada no Evangelho: não faças a outrem o que não quiseras que te fizessem. Convém ao 

menino ser estudioso e aplicado, porque a sua idade é a mais própria para aproveitar o tempo no 

estudo. Se porém o não fizer, permanecerá toda a vida numa crassa ignorância, que o tornará 

incapaz de empreender carreira alguma decente, e será conseguintemente o tormento de seus pais e 

parentes. A ignorância é pois a origem dos nossos erros, e a miséria, a herança ordinária dos 

ignorantes e daqueles que desprezam o estudo na sua mocidade.”
345

 

 

 

 

De acordo com este conjunto de recomendações, incitava-se, também, o menino a 

ser, serviçal, condescendente e caritativo, fugindo de sentimentos nefastos, como a inveja, a 

soberba, a ambição e a vingança. A instrução, apresentada como “adorno do rico e riqueza do 

pobre”, propiciaria - como consta do excerto acima transcrito- a manifestação e a exploração 
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do talento, considerado valor próprio do gênero humano. Ainda que fosse aqui apresentado 

como uma paixão, o estudo, “ de todas as paixões é a mais constante e a menos sujeita ao 

desgosto”. A razão seria enfim o instrumento que dirige o homem inteligente em direção ao 

sucesso e à virtude. Por todos esses preceitos, encadados e conjugados uns aos outros, vinha 

contida uma mundividência muito peculiar, alguma coisa que dialoga em particular com o 

futuro, apontando na alma da infância a direção desejada para esse futuro. É como se a escola 

pretendesse traçar o prefácio do livro da vida, remarcando - como num ensaio - o roteiro da 

peça que deverá, na seqüência, ser encenada. Há, nessa medida, um prospecto de geração 

expresso por tais máximas e pensamentos morais. 

Reconhece-se no traçado escolar muito mais do que o desejo de alfabetizar; a não 

ser que se considere a perspectiva da alfabetização como uma alfabetização virtual, no sentido 

de capacitar as gerações mais jovens a uma dada leitura das realidades do mundo físico, do 

mundo humano e do mundo divino. O reduto da moralidade seria um elemento constitutivo da 

vida escolar; entrelaçando-se inclusive ao desenvolvimento cognitivo e intelectual que a 

escolarização explicitamente dizia promover. De qualquer maneira, não se poderia sequer 

classificar os valores de cunho religioso e moralizante como objetivos ocultos do currículo 

escolar: pelo contrário, ficava claro aos contemporâneos que essa constelação de virtudes que 

a cartilha arrolava representava de fato a finalidade última do processo escolar. Era 

interessante aprender a ler; se isso fosse possível; era necessário aprender a falar 

corretamente, à medida do que a pátria e os governantes julgassem razoável; era importante 

aprender a pensar pela cartilha oficial; era imprescindível aprender a rezar... Essa era ainda a 

escola que o liberalismo português herdara do Antigo Regime e fizera por perpetuar. 

Procurando firmar, por um lado, o aprendizado da leitura escolar e, por outro, as 

convicções religiosas, na contramão dos pecados capitais era já apresentado um rol de 

virtudes que seriam todas elas imediatamente contrárias àqueles: contra a soberba, 

preconizava-se assim a humildade; contra a avareza, a liberalidade; contra a lúxúria, a 

castidade; contra a ira, a paciência; contra a gula, a temperança; contra a inveja, a caridade; 

contra a preguiça, a diligência. Era como se o ensino fosse entremeado por uma ininterrupta 

ladainha que fundia e confundia fé com conhecimento, alfabetização com catequese. Para tal 

finalidade, a utilização dos provérbios era providencial: porque os provérbios recordam e 

reatualizam uma sabedoria popular muito antiga; porque os provérbios remodelam valores e 

fixam princípios valorosos a serem mantidos; porque os provérbios são singelos e facilmente 

apreensíveis e memorizados pela sua sonoridade; enfim, porque os provérbios recompõem a 

tradição que caberia à escola perpetuar.  

Na interface entre o ato de instruir e a atitude da pregação, metodologicamente o 

professor acreditaria estar apenas a recordar um conjunto de máximas que seriam, até certo 

ponto, correntes e partilhadas pela vida da comunidade. Ao repetir uma máxima ou um 

provérbio, a escola estaria apenas a educar o ouvido do aluno, chegando, por meio dessa 

estratégia, a procedimentos analíticos de uma leitura que se desdobra do ritmo sonoro à 

extensão do fraseado, até chegar à singularidade das palavras, dividindo finalmente estes 

vocábulos nas partículas compostas por seus elementos fônicos. Leiam-se, a partir disso, as 

breves sentenças morais contidas nos seguintes adágios: 

 

 
 

“1. Quem muito dorme, pouco aprende. 

  2. Homem honrado, antes morto que injuriado. 

  3. Mau é o rico avarento; mas pior é o pobre soberbo. 

  4. Não bebas coisa que não vejas; não assine carta que não leias. 

  5. A boda nem batizado, não vá sem ser convidado. 

  10. O prudente tudo há de provar, antes de armas tomar.  

  12. Azeite, vinho e amigo, o mais antigo. 

   14. Na casa onde não há pão, todos pelejam, nenhum tem razão. 
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   17. Mais vale quem Deus ajuda do que quem muito cedo madruga. 

   18. Se queres ser pobre sem o sentir, mete obreiros e deita-te a dormir. 

   20 Mocidade ociosa faz velhice vergonhosa. 

   23. Guarda-te do homem que não fala e do cão que não ladra. 

   24. Três coisas destróem o homem: muito falar e pouco saber, muito gastar e pouco ter, muito 

presumir e pouco valer. 

   30. Quem adiante não olha, atrás fica. 

   31. Onde há muito riso, há pouco ciso. 

   32. Onde muitos mandam e nenhum obedece, tudo fenece. 

   38. Quem tem telhado de vidro, não atire pedras ao do vizinho. 

   41. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. 

   44. A palavras loucas, orelhas moucas. 

   47. De pequenino se torce o pepino. 

   49. Fala pouco e bem, ter-te-ão por alguém. 

   63. Longe da vista, longe do coração. 

   64. A ocasião faz o ladrão. 

   65. Dize-me com quem lides, dir-te-hei as manhas que tens. 

   67. Quem tudo quer, tudo perde. 

   68. Cria fama e deita-te a dormir. 

   69. Quem cala, consente. 

   72. Filho és e pai serás; assim como fizeres, assim acharás.”
346

 

 

 

 

Em seu trabalho sobre as apropriações populares dos usos da palavra impressa, 

Nathalie Davis caracteriza tal reminiscência de uma certa crença nessa sabedoria 

“proverbial”: breves, densos, prescritivos, os provérbios tanto agendam uma normatização do 

agir como traduzem as iluminuras de ocultos significados. Mensagens que entrelaçam e aliam 

gerações, os provérbios carregam consigo a autoridade que o tempo e o estilo lhes conferiram. 

Enraizados como valores e códigos definidores de cultura do povo, já Erasmo os teria 

recomendado para instrução moral das crianças. Quando bem talhados, enfeitavam a língua e 

eram valorizados como uma sabedoria arcaica, quase atemporal, anônima e por isso universal. 

Esta sabedoria era habituada ao convívio harmonioso com a cultura popular e com o 

analfabetismo. No caso de Portugal, pelo menos, embora nem sempre coincidindo com 

triviais murmúrios, havia a valorização pela escola desse linguajar proveniente do povo 

comum. O provérbio tem o rosto da aldeia, como já anotava Nathalie Davis.
347

 Já para André 

Jolles, o provérbio seria, antes de tudo, qualificado como uma locução da linguagem, fechada 

enquanto cadeia de significados tendentes ao didatismo, posto que atualiza uma experiência 

passada, mobilizando-a para marcar sua analogia em relação à situação presente.
348

 Jolles 
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destaca o fato de o provérbio não ter por vocação o ensinamento ou a moral, mas que seria 

apenas uma “breve sentença arguta”, capaz de somar em poucas palavras uma experiência 

que, entretanto, vem a ser compartilhada por uma tendência à generalização. Através do tom 

proverbial, a coletividade, então, se apropriaria de uma experiência que era por si só tendente 

à universalidade. Grimm já teria pontuado a sentença contida no provérbio como um “lampejo 

de uma verdade pressentida desde longa data e que encontra por si mesma sua expressão mais 

elevada”
349

. O provérbio seria então a sabedoria graciosa, enunciada e anunciada porque 

repetida por todo o povo; atualizada sempre por remeter-se na origem a tempos imemoriais. O 

provérbio cristalizaria, portanto, a sobrevivência da tradição oral, de ensinamentos de ver 

fazer e ouvir dizer, no rescaldo mais profundo de uma memória que persiste embutida para 

ser, pela recordação do fraseado, reavivada. O provérbio, finalmente, agiria tendo em vista 

recordar um inconsciente coletivo que se supõe sempre presente. Sua tarefa então é de 

organizar e armazenar, para as gerações futuras, experiências vividas e sentidas pelas 

gerações passadas. Por tudo isso, o provérbio é por definição verdadeiramente educativo. 

Assim, os saberes escolares deslizam entre o excerto bíblico e o fraseado popular: 

ensina-se aquilo de que se recorda; e de qualquer maneira, com tal procedimento, interage-se 

com a formação dos hábitos. O texto do Methodo facillimo de Monteverde traz, nessa 

perspectiva, o diálogo entre a memorização do passado e a inferência quanto à predisposição 

para o futuro. As máximas, sentenças e pensamento morais formavam o corpo mais denso do 

compêndio, assumindo por vezes as formas de perguntas diversificadas, como as que seguem: 

 

 

 
“P. Qual é a coisa que aonde entra, nunca mais sai ? 

  R. A suspeita. 

  P. A obra que nunca se pode acabar ? 

  R. A que nunca se principiou. 

  P. A coisa que se estima depois de perdida ? 

  R. A saúde. 

  P. A melhor espada ? 

  R. A prudência, pois com ela se vence muita coisa. 

  P. A desculpa mais frívola ?  

  R. Dizer: tal não cuidei. 

  P. A coisa que, quando se perde, nunca mais se recupera ? 

  R. A reputação. 

  P. Quais as três coisas mais difíceis de executar ? 

  R. Guardar um segredo; esquecer-se de uma unjúria, e saber bem empregar as 

  horas vagas. 

  P. Quais são os verdadeiros bens ?  

  R. A Saúde, a boa reputação, o hábito de trabalhar, a instrução e os talentos. 

  P. Qual é o fim da educação ? 

  R. Desenvolver a inteligência, inspirar o amor da sabedoria e da virtude; formar 

  homens religiosos e cidadãos úteis à pátria e a si mesmos.”
350
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A subordinação da instrução à virtude vem geralmente acompanhada dos atributos 

intrínsecos a tal aliança. A instrução é pois apontada sempre como a riqueza do pobre; e 

através dela, é o talento natural que virá à tona. O aprendizado é posto como critério para frear 

e dominar as paixões e colocacá-las sob o crivo da razão e da virtude. A instrução 

conseqüentemente se processaria como um intermitente esforço do indivíduo que se cultiva, a 

fim de contrapor à brutalidade de desordenadas paixões involuntárias a paixão imeditamente 

contrária. Esta, por sua vez, exigiria a serenidade de uma alma e de um físico efetivamente 

disciplinados. Daí decorre a definição:  

 

 

 
“Dá-se o nome de instrução, em geral, ao complexo de conhecimentos que se adquirem com a 

aplicação e que nos habilitam a falar ou escrever sobre qualquer assunto; dando assim uma 

evidente prova do fruto que tiramos dos nossos estudos. Aquele infeliz pois que não tem instrução 

alguma vive sujeito a milhares de erros e até mesmo a muitas desgraças.”
351

 

 

 

 

Corretivo do erro e contraponto da ociosidade, a instrução surge como formação 

de hábitos que a aquisição de conhecimento escolar faz por aplicar. “Sinal distintivo de boa 

educação” e “testemunho exterior de benevolência, atenções e deferência”, a civilidade 

também é tomada como matéria dessa escola que conduz a criança em direção à aceitação do 

adulto. Não há aqui qualquer disfarce sobre a função moralizadora da escola primária; e as 

crianças deveriam copiar do quadro-negro: 

 

 

 
“A docilidade é uma disposição natural a receber, com doçura e reconhecimento, os conselhos das 

pessoas esclarecidas. A docilidade é também algumas vezes o fruto da reflexão e do amor da 

verdade. Deve sempre ser dirigida pelo raciocínio e é essencialmente necessária aos mancebos, os 

quais, não se podendo guiar por si mesmos, devem necessariamente deixar-se guiar por aqueles 

que os excedem em experiência e instrução.”
352

 

 

 

 

Acoplada a essa meta de docilidade, o compêndio ensina a resignação dos 

espíritos perante a vida material, o trabalho, as riquezas. Sugere-se que o indivíduo recolha  

fruto do seu trabalho, sabendo dele tirar o proveito do contentamento.
353

 Omite-se no discurso 

quaisquer conflitos entre classes sociais e as distinções de fortuna são, pelo artifício da 
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 E. A. MONTEVERDE, Methodo facillimo para aprender a ler..., p. 69. 
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 E. A. MONTEVERDE, Methodo facillimo para aprender a ler..., p. 70. Este trecho da cartilha descrevia 

alguns sentimentos, procurando trazer as características específicas de cada um, tendo em vista diferenciá-los 

uns dos outros e orientar o indivíduo para compreensão e controle dessas propensões naturais, que aqui se 

classificam em: paixões, prazeres, gula, pudor, ociosidade, instrução, egoísmo, docilidade, orgulho, civilidade. 
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 “A felicidade neste mundo não consiste em possuir muitas riquezas e honras, mas sim em ter o espírito 

sossegado e satisfeito. Qualquer cidadão ou artista, podendo viver honradamente com o produto do seu 

trabalho e contente com a sua sorte, é tão feliz como o maior monarca (...) Devemos estar satisfeitos com os 

bens que Deus nos deu, e que pudermos alcançar com o nosso trabalho, sem ambicionarmos possuir mais. Os 

desejos desregrados são os nossos maiores inimigos, porque ocupando-nos incessantemente com o afã de 

conseguir o que não temos, não nos permitem gozar sossegadamente aquilo que possuímos.” (E. A. 

MONTEVERDE, Methodo facillimo..., p. 71) 
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palavra tecida, naturalizadas. Há no conjunto toda uma acepção de moral, que é posta como 

vetor da consciência e eixo regulador da conduta. Não é por acaso que os textos definidores 

da moral, da consciência, da virtude e do vício venham como um conjunto harmonicamente 

escrito com letra manuscrita, mais próximo portanto da escrita individual, íntima, familiar... A 

moral escolar, sob derivação da doutrina cristã, apresenta todo um roteiro de atitudes, padrões 

de comportamento e de conduta, que, na verdade, constitui a urbanidade recomendada. Ao 

imbricar, de maneira interdisciplinar, o universo valorativo com os saberes derivados das 

distintas áreas do conhecimento, a escola conforma seus rituais mediante toda uma metafísica 

que aparentemente a transcende. 

Chega-se, então, a suspeitar que o processo de escolarização pública em um país 

como Portugal teria, no século XIX, uma prioridade inequívoca que, entretanto, não estaria 

dada à partida, e nem mesmo poderia ser compreendida como decorrência deste ou daquele 

aspecto da vida nacional. A escola teria por função precípua a divulgação de conhecimentos 

úteis e agiria nesse sentido como uma instituição concorrente do livro. A extensão das práticas 

de leitura - e conseqüentemente do público leitor  - poderia conduzir, aos olhos dos 

contemporâneos, à sublevação dos valores e das tradições vigentes.  

Preservar o equilíbrio social seria, pois, regrar a leitura e trazer regulamentos que 

se apresentassem como dispositivos normatizadores do ato de ler, tendo em vista valer-se do 

instrumento do texto impresso, apropriar-se mesmo desse recurso para adequá-lo, transformá-

lo moldá-lo de acordo com a moral e os bons costumes. São detalhes fugazes e sinais 

imprecisos que revelam essa outra face de uma escola que não pretende apenas se fazer 

conhecer, mas tem por intenção velada o desejo de irradiação de padrões de comportamento 

que possibilitem o controle de uns sobre os outros, o auto-controle de cada um sobre o seu 

corpo e, fundamentalmente, o engendramento de um arbitrário de cultura e de valores 

necessários para modelar mentes, físicos e corações, tendo em vista as expectativas da 

permanência e da aceitação do artifício da ordem como se de natureza se tratasse. A escola 

conduz o aprendiz a acatar como natural o existente, não apenas por seus saberes, mas talvez 

fundamentalmente pelos “fazeres ordinários da classe”
354

. Mesmo assim, poder-se-ia indagar 

se a escola portuguesa no compêndio didático reproduz linearmente a ordem social ou se 

sobre ela exerce um efeito de apropriação, que tanto reflete quanto modifica aquilo que, ao 

apreender a seu modo, reinventa... Nesse caso, poder-se-ia acreditar que o conhecimento 

escolar tem uma originalidade que de fato é toda sua.
355
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 A expressão é de Anne-Marie CHARTIER, extraída do título do texto que foi por ela apresentado na 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, em 1995. Para a educadora francesa, esses “fazeres 

ordinários” são variáveis ignoradas ou não controladas na maior parte das investigações sobre a escola; sendo 

entretanto elementos-chave para a compreensão da transmissão do “savoir faire” profissional. Nos termos de 

Chartier: “Como nós vimos, esse fazer ordinário da classe praticamente não tem nenhum estatuto no discurso de 

transmissão do saber profissional operado pela instituição escolar. Efetivamente, ele é largamente ignorado 

pelas instituições de formação que, sempre ao longo de sua história, parecem menos preocupadas em transmitir 

essas táticas elementares que de preconizar a renovação das condutas pedagógicas ou didáticas. Devemo-nos 

abandonador ao ver fazer e ao ouvir dizer, às transmissões invisíveis que se fazem sobre esse terreno, nos 

contatos que se processam entre professores tarimbados e professores debutantes na ocasião dos estágios 

práticos ou na vida cotidiana dos estabelecimentos escolares? (...) É necessário encontrar os meios 

metodológicos para se colocar em evidência os procedimentos práticos da vida profissional, de construir um 

conjunto de gestos, ignorados pelos debutantes, mas postos como invisíveis assim que são apreendidos pelos 

mestres que adquirem ao longo dos anos uma certa competência”. (Anne-Marie CHARTIER, “Le ‘faires 

ordinaires’ de la classe: un enjeu pour la recherche et pour la formation”, p. 12). 
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 Jean-Claude Forquin remarcava já a esse respeito: “Os conteúdos que a escola transmite não são com efeito, 

somente saberes no sentido estrito. São também conteúdos mítico-simbólicos, valores estéticos, atitudes morais 

e sociais, referenciais de civilização. Também a questão de saber o que ‘vale a pena’ ser ensinado ultrapassa a 

questão do valor de verdade dos conhecimentos incorporados nos programas. São relativistas em matéria de 

educação não somente aqueles que põem em questão a validade ou a universalidade dos conteúdos científicos e 

teóricos de todo o ensino possível, mas também aqueles, muito mais numerosos, que consideram que não há 

critério intrínseco que permita hierarquizar as atividades e as obras humanas e preferir umas às outras, e que 

por isso ensinar tal coisa mais do que tal outra não pode ser senão o resultado de uma escolha arbitrária, social 
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Conferindo significados ao ato de compreensão do real por escrito, há 

inegavelmente o explícito intuito de conferir significado valorativo à realidade. Era preciso 

controlar quem escreve, os produtores do relato impresso. Era preciso controlar a leitura, 

posto que, subordinado à escrita, o gesto de ler poderia ser fonte de corrupção de costumes e 

valores. O par leitura/escrita, temido porque perigoso, cada vez mais fugia a qualquer controle 

institucional. O pensamento e a defesa da escola universal, em Portugal, passam por essas 

suposições de que a “escolarização dos saberes elementares”
356

 seria, por si só, atitude 

disciplinadora e reguladora desse povo que se quer apreender e compreender por escrito. A 

pedagogia do livro teria como seu grande álibi o fato de o cristianismo haver sempre (e 

particularmente desde a Reforma protestante) se apresentado como a religião do livro. Da 

leitura bíblica, seriam extraídas verdades de fé e eixos de conduta moral e civil que 

norteariam o modo de pensar e de agir do homem cristão. Ora, o professor vinha então se 

colocar como complemento ou alternativa à autoridade do pároco da aldeia: a verdade das 

primeiras letras só poderia então surgir como analogia à própria dogmática da Igreja. Como 

exemplo mais nítido de tal correlação, a moral era posta como expressão da doutrina dos 

costumes: 

 

 

 
“(...) isto é, a ciência que ensina a dirigir as ações do homem para o bem. O seu fim, portanto, é 

inspirar-nos o horror do vício, o amor da virtude, e traçar-nos o caminho que conduz à felicidade. 

Assim como a sociedade deve ser útil a cada um dos seus membros, assim também é justo que 

cada um destes seja tão útil à mesma sociedade. Ser pois virtuoso é ser útil; ser viciosos é ser inútil 

ou prejudicial; logo o homem sem moral é um ente desprezível e muito perigoso.”
357

 

 

 

 

Mais uma vez, a instrução e o conhecimento vêm inexoravelmente subordinados à 

virtude. Para frear os instintos traiçoeiros, a consciência agiria paradoxalmente como 

reguladora racional das emoções, proporcionando o sentimento de satisfação diante da prática 

do bem e, ao contrário, o de inquietação e remorso pela lembrança do mal praticado. De certo 

modo, a ação da consciência amadurecida corresponderia ao efeito de vigilância adulta sobre 

                                                                                                                                                         
e culturalmente tendenciosa, ou justificável só por considerações circunstanciais e pragmáticas.” (Jean-Claude 

FORQUIN, Escola e cultura: as bases sociais do conhecimento escolar, p. 147). 
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 Jean HÉBRARD, “A escolarização dos saberes elementares”. Nesse trabalho - onde procura inventariar o 

processo que ocorreu desde que, no início da Idade Moderna, a família delega parte da sua competência 

educativa para instituições escolares - o autor recorda que o aprendizado catequético era mesmo uma derivação 

do poder que a Igreja então ocupava no mesmo período. Havia , como remarca Hebrard, uma forte correlação 

entre as primeiras aprendizagens e o catecismo, tanto no mundo protestante quanto nos países mais fortemente 

marcados pela tradições católicas. Diante disso, havia nítido esforço de articular uma leitura que era posta quase 

sozinha - sem a correspondência da escrita - com a memorização de um fundo de cultura religiosa, considerado 

essencial pelos poderes instituídos. Entretanto, a tradição da escola combina essa herança clerical com a herança 

também dos tempos de mercado, que iam cada vez mais se avizinhando: “Duas culturas profissionais antigas 

parecem constituir sua base: a dos clérigos, centrada na prática de uma escrita tendo a vocação de modelar 

uma língua erudita cujo caráter ‘escrito’ vai se acentuando com o tempo, de uma escrita que se tornou o modo 

privilegiado da leitura dos textos proporcionados por essa língua; a dos mercadores, apoiada ela também numa 

prática da pena mais prioritariamente dedicada ao registro e à transmissão de informações verbais ou cifradas. 

Em suma, um escrever/ler ao qual se contrapõe um escrever/contar. Essas práticas culturais, dissociadas 

durante muito tempo, dispõem de seus próprios modos de transmissão, amplamente endógenos, forte ou 

fracamente escolarizadas. (...) A agregação dessa duas tradições dá-se entre o fim da Idade Média e o 

Renascimento, nesses laboratórios que são as cidades mercantis com suas pequenas ou grandes burguesias, 

talvez mesmo com algumas de suas corporações de ofícios.” (Jean HEBRARD, A escolarização dos saberes 

elementares, p. 101-2). 
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 . E. A. MONTEVERDE, Methodo facillimo..., p. 72. 
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as crianças.
358

 Em razão disso, a virtude finalmente é definida como a aplicação sistemática 

da ação humana em direção ao bem comum. Os conceitos que remetem ao tema da 

moralidade, bem como as lições de vida veiculadas pleo compêndio, procuram referenciar o 

comportamento humano do futuro, a partir de uma dada recorrência ao passado. A ética 

preconizada pela escola era provavelmente a ética do subordinado, a ética dirigida ao servo; 

não é a ética do senhor, não se trata dos padrões normativos pensados para o nobre. Trata-se, 

antes de tudo, de educar as camadas menos favorecidas quanto à fortuna. Havia de se oferecer 

os códigos de linguagem e de comportamento que se supunham adequados. Mas era 

imprescindível a qualquer preço que a escola se voltasse para que a ordem social, para que as 

disparidades de renda, de propriedade e de poder fossem todas elas aceites, acatadas e 

introjetadas no sentido de torná-las quase uma segunda natureza. Ainda que fosse também 

religiosa, a moral escolar era fundamentalmente uma moral disciplinar, que deveria, enquanto 

tal, incorporar a obediência para com os mais poderosos; a conformação com as distribuições 

e interditos que a sociedade constituída colocava a cada um em particular; o temor para com 

os mais fortes e mais ricos; a reverência para aqueles cujo talento levou mais adiante...  

Além da obediência aos mais velhos, por onde evidentemente tudo começava, a 

tradição recomenda o trabalho, sempre auxiliado pelo conhecimento que, por seu turno, 

conduziria à modéstia. No entanto, a guarda e o auxílio divino seriam graça cujo controle 

pertence somente ao homem. Havia quase uma combinação entre as prescrições religiosas e 

uma ética do trabalho que parecia ser desejada para compor a sociedade do futuro. Com essa 

dinâmica, o ensino português caminhava em direção a um certo equilíbrio valorativo, capaz 

de combinar distintos e, por vezes, contrapostos estilos de virtudes. O que se fazia com isso 

em sala de aula era, em qualquer situação, uma caixa preta que não seria tampouco decifrada 

ao primeiro olhar. Ao convidar o estudante para adentrar na arte da escrita, parecem ser 

voltadas para o professor as recomendações e a explicação que o compêndio oferece. Sua 

complexidade, em termos de vocabulário e do texto revela que, aqui, não se supunha a leitura 

do principiante; fala-se, acima de tudo, com o mestre. E ensina-se pela seqüência a aula que 

este deveria se propor a dar: 

 

 

 
“Logo que o principiante souber pegar na pena, e dirigi-la sem o auxílio do professor, executará os 

seguintes exercícios pela ordem em que se apresentam. Não se deve perder de vista que a 

qualidade mais essencial da escrita é ser legível, embora o talhe não seja bonito, e que o estudo e a 

cópia dos melhores treslados caligráficos, assim como as explicações do Professor ensinarão mais 

do que todas as regras que aqui se dessem.”
359

  

 

 

 

A escola moderna é a que configura a idéia de classe: a classe como uma fronteira 

simbólica do rito da escolarização. Indubitavelmente o território da classe pontua o lugar 

disciplinar da escola, como uma instituição eivada pela óptica do olhar: olhar magistral, mas 

também micro-olhares, que - na expressão de Eirick Prairat - se colocam como dispositivos 

complementares, reguladores desse espaço escolar. Há, para esse autor, uma nova acepção do 

dizível em educação quando a escola estrutura parâmetros inéditos e inauditos para aquilo que 

é, por definição, o visível.
360
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 “O homem não pode portanto ser feliz quando a consciência o acusa: os remorsos que ela lhe ocasiona são 

outros tantos inimigos que lhe envenenam os prazeres.” (E. A. MONTEVERDE, Methodo facillimo..., p. 73). 
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 E. A. MONTEVERDE, Methodo facillimo..., p. 77. 
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 Sobre a segmentação da escola por classes com idades e níveis de aprendizado diferenciados, Prairat dirá: 

“Por um lado, o mestre se rodeou de investigadores e, por outro lado, o espaço se cindiu em pequenas unidades 

facilmente identificáveis (...) Dispersão do olhar magistral em uma série de olhares laterais, por um lado, 

organização do espaço segundo uma configuração geométrica distinta. Um novo espaço daquilo que é o dizível 
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A posição do aluno para o rito da escrita era essencial aos olhos do educador 

escolar. Aliás, a tarefa de escrever punha-se na obra de Monteverde como um ofício 

equivalente à percepção do som traduzido pelas letras. O lugar da escrita para a vida escolar 

era compreendido como a representação gráfica do que antes se ouviu. Não há, assim, 

qualquer menção à idéia de representação dos símbolos e dos significados do real e das 

coisas, a partir da convenção gráfica que o homem criou.
361

 O professor deveria cuidar da 

postura corporal do estudante durante o ato da escrita, de maneira que tanto o corpo quanto o 

modo específico de pegar na pena pudessem ser objeto de cauteloso treinamento. Acerca da 

geometria do movimento corporal posto como imprescindível para a tarefa de gestão do corpo 

enquanto este escreve, diz Monteverde: 

 

 

 
“O corpo deve-se manter direito, e a cabeça um pouco inclinada para diante, o lado esquerdo mais 

chegado à mesa do que o direito. A perna esquerda algum tanto estendida, e o pé direito 

perpendicular ao sobrado. O braço esquerdo coloca-se, não paralelamente à borda da mesa, mas 

sim obliquamente, por isso é que essa posição é a mais natural, e segura-se o papel com a mão 

esquerda. Pega-se na pena com os três primeiros dedos da mão direita, a saber: o dedo polegar, o 

index e o dedo do meio. Os dedos anular e o mínimo devem ficar algum tanto dobrados, e 

chegados para a palma da mão, sendo neles que esta descansa quando escreve.”
362

 

 

 

 

A partir dali seriam apresentados exercícios para a prontidão da escrita: o treino 

de traçados e das letras, de maneira corrida e soltas. Eram, no total, 32 exercícios; a maioria 

deles com letras cursivas repetidas inúmeras vezes na mesma linha. Era como se, a letra de 

forma, que já se conhecia, houvesse sido transposta agora para a escrita das palavras. A 

escrita exigiria, no entanto, um novo e diferente aprendizado, em termos do domínio gráfico, 

do reconhecimento e capacidade de utilização do espaço do papel.  

Na seqüência, o compêndio introduzia uma parte do que chamava História Natural 

e que, de fato, consistia em uma relação das origens, dos usos e dos perigos dos seguintes 

animais: cavalo, touro, elefante, orangotango, águia, galo, peru, pavão, poupa, porco espinho, 

jibóia, crocodilo, gafanhoto. 

Como unidade central, havia o estudo dos algarismos: os numerais arábicos e seus 

correspondentes romanos; a tabuada até o 10; o estudo das unidades de medida e das 

correspondências no Sistema Legal de Pesos e Medidas, onde se ensinava basicamente as 

noções essenciais do metro, do litro e do grama, em suas diferentes unidades. Lembre-se  que 

o sistema métrico decimal havia sido decretado há pouco tempo em Portugal (1852) - tendo 

sido previsto para entrar em vigor apenas a partir 1862. Ora, era necessário uniformizar as 

medidas até então designadas por convenções regionais e parâmetros exclusivamente 

tradicionais. A escolarização das novas unidades de medida era compreendida, por seu turno, 

como a possibilidade de Portugal realmente entrar para a vida européia. Em virtude desse 

desejo internacionalista, os portugueses prentendem adequar à nova mensuração os corações e 

as mentes. Para a pretendida unidade, o papel da escola parecia essencial. Tratava-se de fato 

de levar o aluno a se habituar com aquilo cujo uso efetivo era ainda muito novo, se é que 

                                                                                                                                                         
sobre a criança se abriu ao mesmo tempo em que a classe adquiriu esse novo regime de visibilidade.” (Eirick 

PRAIRAT, Eduquer et punir, p. 263). 
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 “A escrita é a arte de representar os sons da voz por meio de sinais chamados letras. Essas letras, colocadas 

pela ordem estabelecida, constituem o alfabeto de cada língua. O nosso alfabeto consta de 25 letras, como já 

disse, às quais se deve juntar algumas vezes o w, que se emprega nas palavras estranhas à língua portuguesa.” 

(E. A. MONTEVERDE, Methodo facillimo..., p. 76). 
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 E. A. MONTEVERDE, Methodo facillimo..., p. 76-7. 
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havia.... Com essa finalidade, a edição datada de 1859 introduzia o sistema métrico-decimal, 

mostrando efetivamente suas equivalências: 

 

 

 
“P. A que medidas de Portugal correspondem as unidades das novas medidas? 

  R. O metro, como já se disse, corresponde a um côvado, um palmo, quetro polegadas, quatro 

linhas, quatro pontos, ou a quatro palmos e meio, com pouca diferença. O are é um decâmetro 

quadrado, isto é, um quadrado, tendo dez metros por cada lado, ou quarenta e cinco palmos, pouco 

mais ou menos. O stere equivale a um metro cúbico, ou a um sólido com seis faces quadradas 

como as de um dado, e de um metro ou quatro palmos e meio, aproximadamente, em 

comprimento, altura e largura. O litro, para medir líquidos, vale um decímetro cúbico, e 

corresponde a três quartilhos, com pouca diferença; e para medir secos, quase a dois selamins. O 

grama equivale a vinte grãos, e o kilograma ou mil gramas, a dois arráteis, duas onças, seis 

oitavas, dois escrópulos, e dezoito grãos, isto é, ao peso de um litro d’água destilada, ou na sua 

maior pureza, contida em um centímetro cúbico. (...) O metro é pois, como se viu, a base de todas 

as novas medidas”
363

 

 

 

 

Supunha-se que o mundo estava já apresentado à criança que do conhecimento 

escolar soubesse verdadeiramente fazer uso. No curso da cartilha, Monteverde fala um pouco 

do dinheiro português, da composição do ano e das principais capitais da Europa. Era como 

se, por uma revoada, o mundo inteiro estivesse ali, na pretensão que o autor revelava de tê-lo 

contado à infância. Ao crescer e descobrir por si mesma essa realidade, o jovem apenas 

recordaria aquilo que o rito da escola já um dia lhe mostrara... Cabe indagar ainda até que 

ponto a escolarização, tal como estava constituída em Portugal do XIX, também não falava 

com os pais dessas crianças; até que ponto não eram eles - adultos - também interlocutores do 

compêndio. Poderia haver a suposição que a criança conta ao pai aquilo que aprendeu. 

Poderia haver a suposição de que a escola também interferiria na escala de valores da 

sociedade pelo fato de possibilitar a mudança de rotinas; ainda que fossem pequeninas rotinas 

como a de calcular por grãos aquilo que já fora transformado em grama. Tratava-se de 

uniformizar o espaço, é verdade; mas urgia, como contrapartida, homogeneizar símbolos, 

criar valores e referências comuns, superar, pela aposta no universal, todo e qualquer 

regionalismo... Era necessária a escola, para perpetuar valores, sim; mas também e talvez 

fundamentalmente para mudar esses valores, para questioná-los, para dialogar com eles. A 

escola criava a recriava a sociedade que a abraçava. Essa sociedade queria escola porque, 

contraditoriamente, queria mudar, permanecendo sempre a mesma. Na mesma direção, a 

escola pretendia a perpetuação e a mudança; e talvez por isso - quem sabe - ela era, como se 

viu, procurada e desdenhada pela mesma sociedade. Compreender a marcha da ritualização 

escolar portuguesa exige portanto que se compreenda a que veio essa escola de que falavam 

os contemporâneos e em que medida ela correspondia àquilo que verdadeiramente se 

compreendia por escola. Finalmente, poder-se-ia também indagar qual a relação entre a 

política do livro didático e a prática escolar. Todos esses fios entrelaçados, todos eles juntos, 

aproximam a pesquisa efetuada daquilo que, de objeto que era a princípio, parece haver se 

transformado em sujeito de si mesmo.... 
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 E. A. MONTEVERDE, Methodo facillimo..., p. 114. Abaixo da última página dessa unidade, havia uma 

gravura do Arco do Triunfo em Paris. O desenho não vem acompanhado por nenhum comentário. Pareceu 

significativa a referência francesa traduzida apenas pela imagem, como se Portugal desejasse, pela sua própria 

vocação, confirmar a tradição de unificação moderna do Estado. A lembrança francesa, de qualquer maneira, 

vinha lá, registrada na gravura. 
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MÉTODO LEGOGRÁFICO OU CARTILHA NACIONAL DE CALDAS AULETE 

 

 

 

Julio Caldas Aulete, amigo íntimo e parceiro de Latino Coelho na Enciclopedia 

das escolas, fora professor da escola normal primária de Marvilla, da Escola Acadêmica e do 

Liceu de Lisboa, obtendo - como se vê - intensa experiência prática no exercício do 

magistério. Seus estudos prediletos versavam também sobre instrução primária popular. Foi 

deputado às Cortes durante várias legislaturas e em sua carreira obeteve aprovação do 

Conselho Superior de Instrução Pública para muitas de suas obras; dentre as quais 

destacaram-se a Selecta Nacional: curso pratico de litteratura portugueza e a Cartilha 

Nacional: methodo legographico para aprender simultaneamente a ler, escrever, 

ortographar e desenhar. Além disso, Caldas Aulete fez um novo e rico dicionário de língua 

portuguesa. Sua atuação como educador era reconhecida e provavelmente valorizada pelos 

poderes constituídos à época, posto que já o relatório de inspeção dirigido às escolas públicas 

durante o ano letivo de 1866-1867 indagava explicitamente dos professores quanto ao método 

de ensino adotado se estes valiam-se ou não do método legográfico, o qual, por sua vez, 

estaria em Portugal, como se disse, representado pela Cartilha Nacional.
364

 A Selecta 

Nacional era uma coletânea, dirigida ao curso secundário, destinada essencialmente a 

exercícios de leitura, de análise e de composição, como o próprio autor declara na Introdução. 

Procura expor para o aluno trechos verdadeiramente selecionados dos grandes escritores, que 

teriam brindado com suas obras a própria língua portuguesa, no parecer de seu tempo. Ao lê-

los, o estudante poderia, a um só tempo, tomar conhecimento do assunto e fruir o estilo, o que 

o ajudaria a se expressar melhor, fosse verbalmente, fosse por escrito. Ninguém melhor do 

que o próprio autor para definir sua obra e, na seqüência, traçar diretrizes acerca do método 

que se deveria empregar ao adotá-la. Caldas Aulete sugere, em todos os níveis, o que chama 

redação oral:  

 

 

 

 
“Estamos convencidos de que o ensino da língua materna se deve começar nas escolas elementares 

com o ensino do ler, graduando-se pela seguinte ordem: ao estudo do ler e do escrever, se há de 

associar o de ortografar; ao da leitura corrente as noções de gramática, os exercícios de redação 

oral e as breves composições por escrito, em estilo singelo, tão recomendadas nas instruções do 

governo aos professores. Para este fim, coordenamos três livros que formam o sistema completo 

deste nosso pensamento. 1º) Um livro que intitulamos Método Legográfico ou Cartilha 

Nacional, em que se ensina simultaneamente a ler, a escrever, a contar e a ortografar, por um 

processo tão natural e fácil, que em muito pouco tempo as crianças com grande aprazimento 

adquirem a prática destas disciplinas. 2º) Uma Gramática, que também denominamos Nacional, 

dividida em duas partes, sendo a primeira destinada para as escolas primárias e a segunda para uso 

dos liceus. Neste compêndio se encontram também os processos que o professor há de empregar 

no estudo das palavras e das frases, e nos exercícios de análise e composição. 3º) Uma Seleta 

dividida em três volumes, contendo o primeiro volume, grande porção de trechos apropriados, pela 

simplicidade do estilo e aprazível do assunto, para os exercícios de leitura, de redação oral, de 
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 O Relatório de Inspeção dirigido às escolas do Estado, que havia sido em 1866 impresso pela Imprensa 

Nacional tinha um item chamado “regimen, disciplina e policia da escola”. Ali havia espaço para o professor 

pornunciar-se quanto aos métodos e aos modos de ensino. No quesito relativo ao “método de ensinar a primeira 

leitura”, constavam as seguintes alternativas, que vinham já impressas: “Soletração antiga; soletração moderna; 

silabação fônica; método português; método legográfico”. Além dessa referência explícita, havia outras, 

particularmente na folha reservada para “livros usados pelos alunos com a declaração do número de alunos que 

usam deles”. Dentre os 11 livros ali previstos, havia a Encyclopedia de Latino Coelho. Isso de alguma forma 

representava a boa inserção e fácil trânsito do autor no Conselho Superior de Instrução Pública.  
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composição por escrito e de análise nas escolas elementares; ficando os trechos de estilo ornado 

contidos no presente volume, e os excertos do segundo e os do terceiro, para o estudo da língua 

materna nos liceus. O modo por que se hão de fazer os exercícios de redação oral nas escolas 

elementares é o seguinte: escolhido pelo professor para a lição de leitura de um trecho, que deverá 

ser dos mais fáceis e dos que as crianças possam ter maior desejo de ler, o professor fará repetir a 

leitura dele tantas vezes quantas sejam necessárias para o pronunciarem com clareza e inteligência. 

Depois convida-las-á a que refiram oralmente o assunto do trecho. O professor há de animá-las e 

auxiliá-las muito neste exercício. Quanto maior o número de palavras e frases empregarem do 

texto escolhido, mais profícuas serão estas narrações. O professor nunca se deve mostrar enfadado 

de ouvir seus juvenis expositores, para assim conseguir que percam certa timidez que, em geral, as 

crianças manifestam quando têm de se referir a algum fato perante pessoas que julgam superiores. 

Devem-se se escolher sempre trechos, que pelo assunto e pela elegância do estilo, as exaltem e 

entusiasmem, e lhes desenvolvam veementes desejos de serem grandes pela virtude e pelo 

trabalho. Tirai das mãos inocentes das crianças essas enciclopedias pedantes que elas não 

entendem, e que não servem mais que para lhes criar o tédio e o aborrecimento à escola e ao 

estudo.”
365

 

 

 

 

 

A Selecta Nacional continha então parábolas do evangelho, contos, narrações 

morais, descrições extraídas de romances clássicos, definições de sentimentos dadas pelos 

grandes escritores da língua, lendas, alegorias, biografias de vultos e tipos nacionais, 

provérbios, pensamentos, e sentenças, além de inúmeros outros ditos de religião, de filosofia, 

de moral e de ciência. O trabalho era então criteriosamente dividido, de maneira que as 

unidades constituíssem verdadeiramente eixos temáticos, que facilitassem ao professor o uso 

didático do compêndio. Depois da morte de Caldas Aulete, a reimpressão da obra passou a 

contar com um prólogo de Thomas de Carvalho, intitulado “Juízo crítico da Selecta Nacional 

de Literatura”. O comentarista destaca, naquela oportunidade, a propriedade dos trechos 

selecionados por Caldas Aulete e recorda que era intenção do trabalho e do governo, quando o 

aprovou, a existência de um cunho moral extremamente presente nos trabalhos escolares. 

Recordando que o livro seria apropriado independentemente da idade do seu leitor o do grau 

de instrução com que este efetivamente contasse, Carvalho comenta que a instrução graduada 

era aquilo de que mais necessitava a escola portuguesa.  

 

 

 
“Assim pois o crítico ao compor uma Seleta não há de simplesmente ser um jardineiro, mas um 

botânico. Cumpre-lhe não confundir as espécies, para tecer o seu florilégio. Além disto, se o livro 

tem de servir nas escolas, outra preocupação maior estará presente ao espírito do coletor, para não 

incutir no ânimo dos alunos inexperientes nem erros de ciência difíceis de extirpar e esquecer 

posteriormente, nem erros de moral que lhes pervertam e corrompam o coração. O governo, 

facultando ao povo os meios de se instruir, não pretende somente abrir-lhe e ornar-lhe a 

inteligência, mas ensiná-lo a respeitar e venerar as leis divinas e humanas.”
366
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 F. Julio CALDAS AULETE, Selecta Nacional: curso pratico de litteratura portugueza, p. X-XI.  
366

 Thomaz de CARVALHO, Juízo crítico da Selecta Nacional de Litteratura, In: F. Julio CALDAS AULETE, 

Selecta Nacional: curso prático de litteratura portugueza, p. V. Outro livro que compunha esse mesmo 

modelo de coletânea de trechos selecionados dos clássicos era o Logares selectos dos classicos portugueses nos 

principais generos de discurso em prosa, organizado por A. Cardoso Borges de Figueiredo. Esse livro, que 

havia alcançado, em 1883, sua 18ª edição era entretanto mais elaborado que seu homônimo de Caldas Aulete, 

por pretender discorrer sobre os variados gêneros de discurso: familiar, epistolar, histórico, didático, descritivo, 

oratório; em suas distintas características e propriedades.  
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Foi em 12 de Junho de 1850 que Francisco Júlio Caldas Aulete dirigiu um ofício 

ao Secretário do Conselho Superior de Instrução Pública - José António Amorim - 

explicitando o que entendia ser a novidade da obra que pretendia fazer aprovar por aquele 

órgão. Tratava-se de um trabalho dirigido às escolas, originalmente sob o título Livro da 

infancia ou methodo facil e racional para ensinar a ler. Na verdade - segundo consta do 

manuscrito de apresentação da obra - aquela cartilha de ensinar a ler realmente fazia parte de 

um projeto mais amplo do autor; uma coleção que - nos termos do ofício - ele intitularia 

Biblioteca das escolas primárias, e que deveria, em seu conjunto, contemplar compêndios 

voltados para os diferentes níveis de aprendizado na instrução primária. O livro que então 

apresentava ao juízo crítico do Conselho Superior de Instrução Pública era, na verdade, o 

primeiro da pretendida série. Aquele dito Primeiro livro da infância ensinaria, portanto, os 

primeiros caminhos do ato de ler “por um método fácil e porventura racional, proscrevendo 

como pernicioso o sistema até aqui seguido em todos os livros que para a primeira instrução 

da infância se tem adotado em Portugal”
367

. Caldas Aulete reconhecia e enfatizava que seu 

método partia do desejo de suprimir a soletração do processo da alfabetização. Para isso, já 

bem antes de João de Deus, dava algumas modificações sonoras às vogais por meio de 

acentuação variada, embora não partisse - como mais tarde faria o poeta - do sentido da 

reunião de vogais entre si, mas da sonoridade que essa aliança traria, no sentido de haver a 

referida junção daqueles sons simples.
368

 

 

 

 
“O primeiro livro da infância dividi-o em duas partes. A primeira - o Silabário, é propriamente a 

cartilha aperfeiçoada, metódica e despida de todas as superfluidades e de todos os absurdos que 

publicam nos livros deste gênero na nossa pátria. Comecei dando às vogais as diversas 

modificações de sons de que são susceptíveis, procurando acostumar as crianças a pronuciarem 

aquelas diversas modificações logo desde os primeiros rudimentos da leitura, ao contrário do que 

se pratica geralmente, fazendo ler sempre o a que tem duas modificações distintas de som, de uma 

maneira uniforme; o e que é susceptível de três modificações sempre com um som invaríável e o 

mesmo a repeito do o. Julguei acertado substituir entre nós o uso da leitura sem soletração, ao 

método velho e vicioso que só poderia invocar para a continuação da sua tirania nas escolas, a 

autoridade de uma rotina longamente seguida. Expliquei depois o modo de ler as consoantes 

duplicadas e as consoantes compostas; e finalmente o valor acidental que podem ter certas 

consoantes quando se acham em certas combinações com outras consoantes ou com vogais. Na 

segunda parte, a que dei o título Leitura Corrente, acham-se algumas sentenças morais extraídas 

da Santa Escritura, nas quais os alunos poderão achar escrita para ler - como se diz vulgarmente - 

por cima, ou sem soletrar. Eis aqui a razão por que chamei a esta segunda parte do livro Leitura 

Corrente. O aluno não há de soletrar a palavra juntando as letras para formar as sílabas, e estas 

para produzirem palavras. Há-de ao contrário ler cada sílaba de uma só vez deixando apenas um 

pequeno intervalo entre a pronunciação de uma e da seguinte.”
369
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 MR Mç 3527 - Livro da infância ou methodo facil e racional para ensinar o ler, por Francisco Julio Caldas 

Aulete. Ofício dirigido ao Secretário do Conselho Superior de Instrução Pública apresentando a novidade da 

obra que então era lançada.  
368

 “iu; io; ái; áe; áu; áo; éo; êu; óe; ôi; êi; õu” - Era assim que vinham apresentadas as vogais reunidas na 

cartilha que posteriormente Caldas Aulete publicaria . (Julio CALDAS AULETE, Cartilha Nacional). 
369

 MR Mç 3527 - Livro da infancia ou methodo facil e racional para ensinar o ler, por Francisco Júlio Caldas 

Aulete.  
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O autor explicitava, ainda, que, na introdução, dirigia-se aos professores, 

explicando - segundo ele - “cabalmente o mecanismo do método sem soletração”
370

. Para que 

a leitura pudesse identificar e ao mesmo tempo ultrapassar os limites da sílaba, ele as dividia 

na própria palavra por um pequeno intervalo, que auxiliava o aprendiz a reconhecer o som e 

apreender simultaneamente o sentido da palavra e da frase.
371

 Nota-se visivelmente a 

prioridade dada ao tema do método, pelos termos do ofício com que Caldas Aulete apresenta 

ao Conselho Superior de Instrução Pública o livro que acabara de escrever. Notoriamente, 

como se viu, as questões concernentes à didática e às metodologias do ensino passariam a ser 

o eixo temático do debate educativo em Portugal daqueles anos 50. Caldas Aulete, mais do 

que a inovação quanto ao conteúdo, recorda que sua cartilha aponta para uma nova forma de 

proceder ao ensino. Essa estratégia de uma aprendizagem sem soletração era o que, ao fim e 

ao cabo, daria razão ao reconhecimento e ao êxito da posterior Cartilha Nacional método 

legográfico para aprender simultaneamente a ler, escrever, ortographar e desenhar. Vê-

se assim que, quer nos debates intelectuais, quer nas polêmicas encetadas pela imprensa, quer 

nos relatórios de inspeção, a mesma tendência apontaria os anos 50 como o tempo dos 

métodos e das técnicas. Como nunca, a Pedagogia ia ganhando ares e pretensão de ciência. 

Caldas Aulete, no Directorio que acompanhava a sua cartilha de ensino 

simultâneo da leitura e da escrita, dirigia-se aos professores e procurava fixar diretrizes que 

dessem a eles parâmetros de condução das aulas e de orientação para o ensino do ler e do 

escrever. Assim, o autor pedagogicamente sugeria... Procurava expor, antes de tudo, a 

necessidade de o educador incentivar a fala da criança: “conversai com as crianças para as 

exercitar a falar, já que as famílias descuram este importante ensino que é uma das causas dos 

alunos fazerem tão pouco progresso nas escolas públicas.”
372

 Indicam-se alguns exercícios 
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 “(...) Para tornar a leitura mais fácil, entendi que as letras dobradas se deviam sempre considerar como 

reunidas numa só sílaba e não divididas uma da outra. Assim, a palavra attento ensinei a fazer a decomposição 

deste modo - a-tten-to - e não at-ten-to como pediam as razões etimológicas da língua. E julgo que é este método 

tanto mais de aceitar quanto é sabido que em todas as línguas vivas se decompõe as palavras por este modo. 

Assim o praticam os franceses, assim os ingleses e os alemães como se convence do seu livro de leitura. (...) 

Partindo do princípio fundamental de que a instrução deve acompanhar constantemente a educação, tratei de 

aliar a moral e o sentimento religioso às primeiras idéias que o aluno recebe pela instrução elementar. Foi por 

isso que escolhi para exemplar de leitura algumas máximas morais e algumas instruções religiosas que, 

servindo de instrumento à leitura, terão simultaneamente a vantagem de inspirar o sentimento de moralidade e 

de religião desde os primeiros passos do aluno na carreira da instrução primária. No que me parece levar uma 

vantagem decidida sobre os livros em que as inteligências móveis e inexperientes se dão como exercício, contos 

e historietas, quase sempre frívolas e inúteis, quando não são abertamente prejudiciais. Prestando a devida 

homenagem aos talentos a quem está encarregada a suprema inspeção do ensino nacional, espero que o 

Conselho Superior de Instrução Pública se dignará de receber o trabalho que ofereço à sua douta censura, do 

qual mandei fazer uma pequena edição, que quase se pode dizer que tem por fim servir de cópia a limpo; para 

que, comunicando-se-me todas as observações e emendas que houver a fazer se possa, inutilizando esta, fazer 

uma edição digna da aprovação do Conselho Superior de Instrução Pública.” (MR Mç 3527 - Livro da infancia 

ou...) 
371

 Posteriormente, a Cartilha Nacional de Caldas Aulete apresentaria as frases sem desmembrar as palavras ou 

as sílabas, divididas realmente por aquele pequeno intervalo a que se referia o autor no ofício ao Conselho 

Superior da Instrução Pública. De qualquer maneira, o êxito da supressão da soletração pareceria pela 

notoriedade ganha pela mesma cartilha já inconteste. Note-se que a lição do p e do t vinham já seguidas pela 

tentativa de formação das frases, exatamente como o autor teria anteriormente indicado. Então, escrevia-se o 

seguinte, da maneira expressa a seguir: “O pi pi  pa pôu  a  pá pa  na  pá  de  pão  ao pé  do  pa pá. // O  pá té ta  

do  Ti to  me ttêu  o  tó tó  no lêi to  da  ti ti.” (Julio CALDAS AULETE, Cartilha Nacional: methodo 

legographico para aprender simultaneamente a ler, escrever, ortographar e desenhar). 
372

 “A propósito de tudo, explicai tudo. Fazei com que as crianças na escola respirem a moral e a ciência, com a 

mesma facilidade com que respiram e absorvem o ar e a luz. No desenvolvimento intelectual das crianças, não 

deis preferência a nenhuma faculdade, todas vos devem merecer igual cuidado. (...) Empregai sempre para com 

as crianças uma linguagem fácil, clara e amena. As formas austeras, o estilo demasiado científico e dogmático 

devem ser absolutamente banidos das escolas elementares, como contrário ao bom ensino. Finalmente tornai 

quanto possa ser a escola um lugar atraente, alegre e de prazer.” (Júlio CALDAS AULETE, Directorio, In: 
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para os mestres que adotassem o ensino pelo método legográfico, cuja inovação consistia - 

como já se observou no capítulo 2 - em ensinar a um só tempo o ler e o escrever. Na verdade, 

partia-se do pressuposto de que o ensino combinaria os elementos da leitura oralizada e da 

transposição imediata pela cópia e, logo depois, pelo ditado. Entendia-se que a leitura 

representaria, por meio dos sons, a linguagem escrita. Havia de se treinar ao máximo essa 

identificação dos sons pelo exercício de oralização da leitura compreendida. Note-se como o 

Directorio indicava para o professor o ensino das frases: 

 

 

 
“1º processo: O professor escreverá uma frase no quadro preto ou numa ardósia, ou em  papel; em 

seguida le-la-á em tom natural, como se fosse falada. Cada aluno as repetirá no mesmo tom, com o 

fim de não adquirir o vício de cantarolar. Depois fará ler soletradamente cada uma das palavras de 

per si sílaba por sílaba. Articulando as consoantes isoladamente como fica ensinado na lição 

segunda, isto é, em voz baixa, como se fossem seguidas de um e mudíssimo. 2º processo: O 

professor ensinará a escrever essa frase no quadro preto ou nas ardósias. 3º processo: O professor 

ditará essa frase, e os alunos hão de escrevê-las de cor. Estes serão os processos a seguir para o 

ensino das demais frases. O professor ordenará aos alunos que expliquem as frases que lerem ou os 

vocábulos que julgar mais próprios para os exercitar a falarem.”
373

 

 

 

 

Tratava-se indubitavelmente de compor uma rotina pedagógica que possibilitasse 

a instalação do ensino simultâneo. Mesmo assim, procedimentos herdados do modo de ensino 

mútuo eram também aproveitados quando Caldas Aulete indicava o aproveitamento de alguns 

exercícios que deveriam ser dirigidos em pequenos grupos por decuriões ou munitores 

treinados. Seriam basicamente exercícios de desenho, de linhas retas e curvas, a estampa livre 

a propósito das diferentes lições do compêndio, as figuras evocadas pelos padrões de medidas 

de capacidade, medidas de peso do sistema métrico etc. Além disso, o decurião deveria 

recordar as palavras de cada lição, fazendo exercícios que pudessem fixar na memória dos 

alunos o que foi aprendido. O decurião - por exemplo - ditaria palavras; os alunos deveriam 

repeti-las de cor; depois diriam as letras de que a palavra ditada era composta. O decurião 

ditava outra vez a palavra e só nessa ocasião é que os alunos iriam escrevê-las nas ardósias ou 

em papel comum. Terminada a lição de ditado, o decurião mandará os alunos trocarem entre 

si os papéis onde anotaram o que haviam escrito. Cada aluno poderia corrigir a lição do 

colega para conferir se havia ali algum tipo de erro ortográfico. Havendo algum, o decurião 

mandaria o aluno reescrever corretamente a palavra, vinte vezes ou mais, para que pudesse de 

                                                                                                                                                         
Cartilha nacional: methodo legographico para aprender simultaneamente a ler, escrever, ortographar e 

desenhar). 
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 Júlio CALDAS AULETE, Directorio, In: Cartilha nacional: methodo legographico para aprender 

simultaneamente a ler, escrever, ortographar e desenhar. Na verdade, esse era o mesmo procedimento 

indicado anteriormente para o trabalho com as letras e com as palavras. Seguia-se - como se vê - a mesma 

seqüência metodológica: “1º processo: O professor escreverá no quadro preto, numa ardósia ou em papel, a 

letra i. Pronunciando-a como as sílabas iniciais das palavras i-da, i-lha. Em seguida cada aluno repetirá este 

som, e quando todos souberem esta letra, passar-se-á ao 2º processo: O professor chamará um aluno e ensina-

lo-á a escrever no quadro, numa ardósia, ou em papel, esta letra; e quando a souber representar chamará 

outro, e assim sucessivamente, até que todos tenham conseguido escrevê-la com facilidade. Em seguida passará 

ao 3º processo: O professor chamará novamente cada aluno de per si, e lhes ditará a mesma letra, a qual hão 

de escrever de cor. Quando todos os alunos souberem representar de memória sem hesitação, passar-se-á ao 

estudo da imediata vogal. Nota: Desta exposição se conclui que no primeiro processo se ensina a ler; porque a 

leitura é a arte que trata de representar por meio de sons a linguagem escrita. No segundo processo aprende-se 

a escrever; porque a escrita ensina a fazer as letras com que se representam as palavras que constituem a 

linguagem escrita. No terceiro processo aprende-se a ortografar; porque a ortografia é a arte que ensina a 

representar graficamente a linguagem falada.” (Júlio CALDAS AULETE, Directorio, In: Cartilha nacional: 

methodo legographico para aprender simultaneamente a ler, escrever, ortographar e desenhar).  
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fato fixar na memória a emenda, e não o erro.
374

 Entretanto, para além de tudo isso, o decurião 

seria também quem ensinaria a postura ao iniciante: como se sentar, como pegar na pena, 

como colocar a tinta, como debruçar-se sobre o papel, como exercitar a caligrafia e a 

disciplina escolar... O decurião mostrava enfim a normatividade da escola e deveria - também 

ele - ser copiado no que ali ditava sobre os comportamentos: 

 

 

 
“1º processo: O decurião ensinará a cada um dos seus alunos a pegar na pena e a exercitar os dedos 

no movimento necessário para a formação das letras e a ter o corpo direito numa posição natural. 

2º processo: O decurião ensinará a seguir com um ponteiro ou pena seca as vogais i, u, o, a, e, que 

se acham no princípio desta lição. Isto com o duplo fim não só dos alunos adquirirem o hábito de 

pegar na pena e de moverem os dedos convenientemente, mas também de fixarem mais na 

memória a forma das letras. 3º processo: O decurião ensinará a escrever em papel ou nas ardósias 

com um lápis ou pena molhada em tinta estas mesmas letras. E este processo se empregará para o 

estudo das outras letras e palavras. O decurião durante este exercício há de repetir aos alunos os 

seguintes preceitos: As letras devem guardar a mesma distância, a mesma inclinação e a mesma 

igualdade nos grossos e finos. As hastes no cursivo hão de ter duas alturas do corpo da letra, 

exceto o t que terá uma só altura. As palavras hão de separar umas das outras com o intervalo de 

uma letra, no cursivo um m, no bastardo um o. A pena não deve ser muito apertada nos dedos. O 

decurião deve pôr todo o cuidado para que os alunos conservem sempre as suas escritas muito 

asseadas, repetindo-lhes que um papel para ser bem escrito deve atingir a dois fins: ser muito 

legível e agradável à vista. O que se consegue com a observância das regras que ficam 

estabelecidas. As letras pintadas e de fantasia pertencem ao desenho e só se devem ensinar mais 

tarde nas classes complementares. Para poupar o imenso trabalho que há em regrar as escritas e 

para os alunos adquirirem com mais facilidade um regular caráter de letra devem-se empregar os 

exemplares que fazem parte deste método.”
375

 

 

 

 

Havia, no decorrer da própria cartilha, relatos que induziam o aluno a 

comportamentos sociais que a escola valorizava: o asseio, a obediência, a disciplina, a 

polidez, o esforço e a perseverança.  

 

 
“António é um menino atencioso e aplicado. Tira o boné quando encontra alguma pessoa 

conhecida, e fala-lhe com muito propósito. Quando lhe fazem algum favor, por pequenino que 

seja, agradece-o cortezmente. Se pede alguma coisa, ainda que seja aos criados, junta sempre a 

seguinte frase: faz-me o favor. Quando é chegada a hora do estudo não necessita que ninguém lho 

lembre; se está brincando larga imediatamente o divertimento e vai estudar; não se levanta senão 

depois de saber a lição e de ter feito com muito asseio a sua escrita. É por isso que todos o 

estimam e não cessam de repetir: António é um excelente menino, muito cortez e um belo 

estudante. Ultimamente o pai comprou-lhe um lindo tambor com que António se diverte nas horas 

de recreio.”
376
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 “O decurião deve pôr todo o cuidado em que os alunos não escrevam nunca uma palavra incorretamente, 

embora depois a emendem. A palavra que uma vez se escreveu errada fixa-se melhor na memória do que a 

palavra escrita corretamente. O dizer-se que o aluno, vendo a palavra escrita corretamente, a decora logo e se 

esquecerá da errada, não é verdade; duas razões poderosas há para a memória reter com preferência o erro: a 

primeira, ter-se demorado mais tempo em escrever a palavra viciadamente do que em ver a emenda; segunda, o 

ser-lhe intuitiva a forma errada; porque foi dessa maneira que da primeira vez naturalmente a escreveu.” (Júlio 

CALDAS AULETE, Directorio, In: Cartilha nacional: methodo legographico para aprender 

simultaneamente a ler, escrever, ortographar e desenhar). 
375

 Júlio CALDAS AULETE, Directorio, In: Cartilha nacional: methodo legographico para aprender 

simultaneamente a ler, escrever, ortographar e desenhar. 
376

 Júlio CALDAS AULETE, Cartilha nacional: methodo legographico para aprender simultaneamente a 

ler, escrever, ortographar e desenhar. Não se anotaram as páginas porque na edição consultada - 4ª edição de 

1873 - não há qualquer indicação da seqüência das páginas na cartilha. Além desse texto - que sugestivamente se 

intitulava Menino atencioso e aplicado - havia inúmeros outros que recordavam os deveres que a escola impunha 
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De todo modo, ficava nítido o intuito do autor da cartilha de regrar o cotidiano 

pedagógico, quando, na última página daquele diretório, ele compunha um modelo de horário 

para distribuição das matérias de estudo no tempo exato da escolarização primária. Era já a 

grade curricular que parecia ser aqui arquitetada; a nova escola dos novos tempos que o 

século XIX visivelmente desejava instituir: um tempo rápido, eficaz, preenchido de maneira 

eficiente; um tempo enfim da produtividade... 
 

 

HORÁRIO DE UMA ESCOLA PRIMÁRIA DIVIDIDA EM DUAS CLASSES 

 
HORAS SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA - FEIRA SEXTA FEIRA SÁBADO 
Das 8 às 8h45’ princípios de leitura 

P 

 desenho D escrita D desenho D princípios de leitura 

P 

Das 9 às 9h45’ escrita D princípios de leitura 

P 

desenho D contas D escrita D 

Das10às10h45’ ortografia D ortografia D princípios de leitura 

P 

escrita D ortografia D 

Das11às11h45’ desenho D escrita D contas D princípios de leitura 
P 

desenho D 

Das2às2h45’ contas e sistema 

métrico D 

escrita D desenho D conhecimentos 

reais P 

escrita D 

Das3às3h45’ escrita D conhecimentos 
reais (as2classes) P 

exercícios de falar 
P 

ortografia D contas e sistema 
métrico D 

Das4às4h45’ religião P exercícios de falar 

(as3classes) P 

ginástica 

(as2classes) P 

religião (as2classes) 

P 

recitação 

(as2classes) P 

Das 8 às 8h45’ desenho  D desenho D escrita D leitura corrente P escrita D 

Das 9 às 9h45’ leitura corrente P escrita D leitura P escrita D desenho D 

Das10às10h45’ escrita D ortografia D ortografia D gramática P leitura corrente P 

Das11às11h45’ gramática P leitura P desenho D problemas D gramática P 

Das2às2h45’ aritmética no 

quadro P 

problemas D sistema métrico no 

quadro P 

desenho D aritmética P 

Das3às3h45’ problemas D conhecimentos 

reais (as2classes) P 

problemas D ortografia D problemas D 

Das4às4h45’ religião (assiste a 
1ªclasse) P 

exercícios de falar 
(as2classes) P 

ginástica 
(as2classes) P 

religião (as2classes) 
P 

recitação 
(as2classes) P 

 

Os primeiros horários, compreendidos das 8 horas às 4h45’, correspondem às matérias 

previstas para a 1ª classe. Os horários das linhas de baixo, compreendidos também entre 8 

horas e 4h45’, correspondem às matérias previstas para a 2ª classe. 

 

P. Esta letra significa que as lições hão de ser dirigidas pelo professor. 

D. Esta letra significa que as lições hão de ser dirigidas por um decurião com a ajuda de um 

professor. 

N.B. Os exercícios feitos com as duas classes reunidas podem-se prolongar além dos 45 

minutos. 

FONTE: Julio CALDAS AULETE, Directorio, In: Cartilha Nacional. 

                                                                                                                                                         
como dispositivos construtores da aparência que, por sua vez, era posta como o depoimento que a pessoa dá para 

o mundo. Repare-se, por exemplo, nesse outro relato, que segue, sob o título Um menino cuidados e uma 

rapariga desmazelada: “É muito louvável o arranjo e a ordem que Augusto guarda em todas as suas coisas. 

Quando necessita de algum livro ou outro objeto, vai buscá-lo, e, depois de se servir dele, torna a pô-lo no seu 

lugar. É muito asseado no corpo e no vestido. Logo que se levanta, lava-se e penteia-se. É ele que escova o fato 

e o guarda. Quando escreve a lição, nunca suja os dedos com a tinta, nem deita borrões no papel. Amélia é o 

contrário de seu irmão. Nunca sabe onde tem os livros nem a escrita. É necessário que sua mãe lhe esteja 

sempre a repetir: Amélia, vai lavar a cara; vai pentear-te. Uma hora depois de a vestirem de lavado, já tem o 

fato tão amarrotado e sujo que é mesmo uma vergonha, e às vezes até com o seu rasgão. Anda sempre com os 

dedos cheios de tinta. Não faz escrita em que não deite pelo menos dois borrões. Que diferença de irmãos ! Ele, 

na escola, premiado pelo professor com mui lindas estampas, e em casa pelos pais com muitos bonitos. Ela, pelo 

contrário, na escola repreendida pela mestra, e em casa pela mãe, e ameaçada já de a prenderem durante as 

horas de recreio nm quarto escuro.” (Júlio CALDAS AULETE, Cartilha nacional: methodo legographico 

para aprender simultaneamente a ler, escrever, ortographar e desenhar). 
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A ESCOLA QUE SE QUERIA TANTO... O EXPOSITOR PORTUGUEZ OU A CARTILHA DE MIDOSI 

 

 

 

 

Monteverde e Caldas Aulete não eram obviamente os únicos autores de livros 

didáticos que teriam tido papel destacado na feitura e na aprovação de obras destinadas à 

instrução. O século XIX era - como já se tem muitas vezes dito - o século da leitura. Mas 

inequivocamente era também o século da irradiação dos compêndios de escola. Havia desejo 

de concorrência naquele mercado do livro didático. Um queria se notabilizar mais do que o 

outro. A lógica comercial imperante combinava-se ali à notória rivalidade quanto à procura do 

melhor método, do mais eficaz modelo de ensino. Talvez tenha sido o próprio êxito desse 

mercado do comércio didático o que colocou nos anos 50 o debate sobre a metodologia e as 

estratégias de ensino como eixo inarredável da discussão pedagógica. Parecia cada vez mais 

urgente descobrir o segredo daquilo que atrás chamou-se de alquimia do magistério. Para 

tanto, os compêndios empenhavam-se em procurar superarem-se uns aos outros. 

Innocencio Francisco da Silva, em seu Diccionario bibliographico portuguez, 

editado em 1893, referia-se à 5ª e à 7ª edições d’ O Expositor portuguez, datadas 

respectivamente de 1852 e 1860
377

, nas seguintes palavras: “não hei tido ocasião de verificar a 

data da primeira edição, feita em Londres, deste compêndio, cuja extração total de 72.000 

exemplares é prova demonstrativa da sua utilidade e da pública aceitação que obteve não só 

em Portugal mas no Brasil.”
378

 Por causa da atuação política liberal que tivera, 

particularmente quando funda com Paulo Midosi e Garrett, entre outros, o jornal O 

portuguez, Luís Francisco Midosi foi perseguido político, preso, e teve de emigrar para a 

Inglaterra em 1828. De volta a Portugal, com a instauração definitiva do liberalismo a partir 

                                                 
377

 A primeira edição dessa obra saiu em Londres, em 1831. Para esta investigação, foram utilizadas as edições 

de 1846 (4ª edição) e de 1877 (14ª edição). Luís Francisco Midosi publicou também outras obras voltadas para 

fins educativos: Compêndio de história de Portugal para uso das escolas (5ª edição, 1855, Lisboa: Imprensa 

Nacional); Logica da infância para uso das escolas (Lisboa: Francisco J. F. Mattos, 1851); Pimeiros 

rudimentos de aritmética para uso das escolas (Lisboa: Imprensa Nacional, 1856); Manual político do 

cidadão (Lisboa: Imprensa Nacional, 1834); Methodo facillimo para aprender sistema metrico-decimal 

(2ªedição, 1859); Cathecismo constitucional para instrução da mocidade (Lisboa: Imprensa Nacional, 1860). 

Amante e defensor da escolarização primária, Luís Francisco Midosi teria ainda incluído em seu testamento - 

segundo informações de Innocencio - prêmio pecuniário anual para o aluno de instrução primária mais bem 

classificado nos exames do liceu de Lisboa. Beneficia também, entre outros, seu sobrinho, Henrique Midosi, que 

posteriormente qualificaria O expositor portuguez como “O primeiro livro que se escreveu em Portugal 

contendo as matérias que deviam de constituir o ensino da instrução primária” (INNOCENCIO Francisco da 

Silva, Diccionario bibliographico portuguez, tomo XVI, p. 26). Esse seu sobrinho teria sido, também ele, um 

educador e se notabilizou nos meios educacionais quando, lecionando no Liceu D. José de Lacerda - direito 

comercial, que era a área de sua formação -, foi convidado em 1859 pelo Comissário de Estudos para “visitar as 

escolas públicas e particulares de instrução primária e secundária de Setúbal, tomando nota da freqüência dos 

alunos, métodos de ensino, aproveitamento dos alunos, solicitude dos professores e professoras” 

(INNOCENCIO Francisco da Silva, Diccionario bibliographico portuguez, tomo X, p. 17). Acerca do que 

pôde observar, e sem receber nenhuma remuneração, teria feito um circunstanciado relatório. Extraído de um 

discurso de Henrique Midosi sobre o lugar social, poítico e educativo de seu tio, Luís Francisco Midosi, 

Innocencio transcreve ainda: “Em 1826, com seu irmão Paulo Midosi, Garrett, Carlos Morato Roma, Joaquim 

Larcher e António Maria Couceiro, redigiu o maior jornal político de então, O portuguez. Valeu-lhe isto ser 

preso e ter depois de emigrar para a Inglaterra em 1828. Em 1834, compenetrado de que o povo para ser livre 

deve conhecer seus direitos, publicou o Manual político do cidadão. (INNOCENCIO Francisco da Silva, 

Diccionario bibliographico portuguez, tomo XVI, p. 26) 
378

 INNOCENCIO Francisco da Silva, Diccionario bibliographico portuguez, tomo V, p. 289. De fato, ao que 

parece, no Rio de Janeiro, muitas casas editoras relançavam periodicamente a obra, sempre com milhares de 

exemplares (Agostinho de Freitas Guimarães, Domingos José Gomes Brandão, E. e H. Laemmert). 
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de 1834, passou a exercer um acentuado papel político junto aos poderes centrais. Em 1836, 

Midosi seria nomeado Governador Geral do distrito de Portalegre. 

De acordo com o que informa o Relatório da Inspeção datada de 1875, O 

expositor portuguez ou rudimentos de ensino da língua materna representaria 6% do total 

de livros encontrados nas escolas, sendo que, em Lisboa, esse percentual crescia para 18,6%. 

Era nitidamente uma obra voltada para o uso das escolas portuguesas e brasileiras.
379

 A 

cartilha pricipiava com quadros de palavras acompanhados de suas respectivas gravuras. 

Então, correspondendo à palavra árvore, vinha no mesmo quadro o desenho da árvore. A 

palavra que compunha cada quadro vinha posta pela ordem alfabética e a letra era 

representada em cima. No mesmo quadro da árvore, as letras A e a vinham acompanhando a 

gravura e a palavra. Esta, por sua vez, era já repartida nas sílabas que a constituíam. Era então 

grafada do seguinte modo: ár-vo-re.  

Mais adiante, após as listas do abecedário - em suas diferentes formas de grafia -, 

das sílabas e das palavras, já divididas por diferentes lições ( e, no caso destas últimas, sempre 

com a separação das sílabas ), começava a segunda seção, correspondente ao que o autor 

intitulara de “Lições de ler soletrando”. Tratava-se, na verdade, de textos escritos com as 

palavras também divididas em sílabas, de acordo com o modelo transcrito a seguir:  

 

 

 
“Al-fre-do: que coi-sa tão bo-ni-ta é um me-ni-no sa-ber ler! Há pou-co a-pe-nas sa-bi-as jun-tar as 

le-tras, e di-zer b-a-ba, b-e-be; mas a-go-ra que já tens es-tu-da-do, po-des ler his-tó-ri-as; e eu vou 

es-cre-ver al-gu-mas pa-ra tua ins-tru-ção e di-ver-ti-men-to. Ha-vi-a um me-ni-no cha-ma-do 

Hen-ri-que; seu Pa-pa e Ma-mã o man-da-ram pa-ra o mes-tre; e-ra u-ma ma-nhã mui-to lin-da e, 

co-mo e-le não gos-ta-va de a-pren-der, por-que e-ra um ton-ti-nho, que-ri-a ga-ze-ar a-que-le di-a; 

pois pa-re-ci-a-lhe que e-ra me-lhor brin-car que es-tu-dar. Foi pa-ra o cam-po; e, ven-do u-ma a-

be-lha que an-da-va cor-ren-do de flor em flor, dis-se-lhe: A-be-lhi-nha, que-res tu brin-car co-mi-

go? Não, re-pli-cou a a-be-lha; eu não de-vo es-tar o-ci-o-sa, e es-tou tra-tan-do de a-jun-tar mel 

pa-ra meu sus-ten-to de in-ver-no. En-tão Hen-ri-que, ven-do um cão que pas-sa-va, dis-se-lhe: 

Cão-zi-nho, que-res tu brin-car co-mi-go? Não, tor-nou-lhe o cão; eu não de-vo es-tar o-ci-o-so: 

vou le-var nes-ta al-co-fa a car-ne a meu a-mo; e não que-ro que e-le es-pe-re por mim. Hen-ri-que 

fi-cou tris-te, e ven-do um pas-sa-ri-nho que an-da-va o-cu-pa-do a le-var pa-lhas, per-gun-tou as-

sim: - Pas-sa-ri-nho, e tu, que-re-rás a-ca-so brin-car co-mi-go ? Não, res-pon-deu o pas-sa-ri-nho; 

eu não pos-so es-tar o-ci-o-so, por-que é tem-po de fa-zer o meu ni-nho. Hen-ri-que pôs-se a pen-

sar e dis-se con-si-go: Que é is-to? Nin-guém es-tá o-ci-o-so se-não eu? Na-da: va-mos pa-ra o 

mes-tre. Dei-tou a cor-rer pa-ra a es-co-la e a-pren-deu as li-ções tão bem que o mes-tre di-zi-a que 

Hen-ri-que era um bom ra-paz, e o me-lhor es-tu-dan-te que lá an-da-va.”
380

 

 

 

 

Posteriormente a terceira seção possibilitaria ao estudante o contato com o texto 

corrido, sem os cortes das sílabas divididas nas palavras. Aqui - na unidade intitulada “Lições 

de ler em períodos” - o autor aproveitava para oferecer ao aluno algumas sugestões e dicas 

metodológicas para o aprendizado da leitura. 
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 Na quarta edição, o autor se refere ao seu projeto de publicação nos seguintes termos: “Havendo o público 

acolhido tão benignamente O expositor portuguez; e achando-se exausta a 3ª edição, que os mais distintos 

professores não duvidaram fazer-nos a honra de adotar nas suas respectivas escolas, como compêndio próprio 

para a juventude, entendemos que não devíamos demorar por mais tempo a publicação desta 4ª edição, na qual 

se encontrarão muitos e variados artigos de recreação e proveito. No acrescentamento que fazemos damos uma 

prova evidente do quanto temos a peito o maior desenvolvimento da instrução, tanto em Portugal como no 

Brasil. Aos senhores Diretores e Professores, que com tanto favor e distinção têm patrocinado este nosso 

diminuto trabalho, agradecemos cordialmente; afiançando-lhes que não cessaremos de empregar todo o desvelo 

e cuidado para não decairmos do bom conceito que até agora lhes havemos merecido.” (Luiz Francisco 

MIDOSI, O expositor portuguez ou rudimentos de ensino da língua materna, 4ª edição, p.1). 
380

 Luiz Francisco MIDOSI, O expositor portuguez ou rudimentos de ensino da língua materna, 4ª edição, p. 

48-9. 
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“Agora, meu Alfredo, que já sabes ler soletrando muito bem, vou dar-te algumas insinuações, do 

que deves fazer, para ler com perfeição, e adquirir um cabal conhecimento da pronúncia e do 

sentido do discurso. Toma particular cuidado de alcançar exatas noções da natureza e som das 

vogais e consoantes, e de dar a cada sílaba o seu som próprio, quando delas de forma a palavra. Se 

na leitura encontrares alguma expressão que não entendas, e a não souberes pronunciar, primeiro 

pergunta o seu significado, e depois, dividindo-a em sílabas, a pronunciarás com facilidade. Evita 

quando leres os ems e oms nasais entre as palavras; procurando ler da mesma maneira que se 

estivesse falando. Este é um preceito essencialíssimo, e, sendo devidamente observado, te corrigirá 

de quase todos os outros defeitos. O metal da voz deve ser o mesmo de que usas na prática 

ordinária, observando cuidadosamente as cadências que a pontuação marca. Uma vez que tenhas 

conseguido isto, podes dizer com afoiteza que sabes ler.”
381

 

 

 

 

Pelo compêndio de Midosi, percebe-se claramente o quanto a época se valia do 

recurso à soletração. No caso do Methodo facillimo de Monteverde, percebia-se que o 

elemento gerador do enisno da leitura não era exatamente a letra, mas a sílaba, que vinha 

sempre acompanhada de sua utilização na palavra. Evidentemente isso explica, mesmo em 

termos metodológicos, o sucesso editorial de Monteverde, que ensinava ao mesmo tempo a 

leitura e a escrita e veladamente propugnava - como já se pôde observar acima - o ensino 

simultâneo enquanto modo mais eficaz de conduzir a uma aprendizagem homogênea e 

organizada para todos os alunos da classe. O sucesso de João de Deus pautar-se-ia, por sua 

vez, na tentativa do poeta quanto à substituição do ensino das letras ou sílabas pelo ensino da 

palavra, em seu significado próprio, como correspondendo a escrita antes ao sentido do que à 

sua representação gráfica. Na época, isso não era costumeiro, e o próprio João de Deus muitas 

vezes negava que seu ensino fosse nesse sentido analítico. De qualquer maneira, as cartilhas 

de instrução primária pareciam dar o tom e a coloração do debate acerca do método... 

 

 
 

 

A POLÍTICA EDITORIAL DO LIVRO ESCOLAR : O MERCADO E A DIDÁTICA... 

 

 

 

Havia casos em que os autores de livros didáticos, além de solicitarem ao 

Conselho Superior de Instrução Pública a aprovação de sua obra, inscreviam-na para 

concursos e prêmios que, em tese, o mesmo Conselho estipulava. Foi este o caso de Carlos 

Augusto de Figueiredo Vieira, que remete a segunda edição do seu Compendio elementar de 

grammatica portuguesa, tendo em vista sua adoção nas escolas primárias. O autor declarava, 

em seu ofício, esperar que, ao mesmo tempo, que o livro fosse premiado. O Conselho, sobre o 

tema, se pronuncia nos seguintes termos: 

 

 

 
 

“Quanto à primeira parte do requerimento, ainda que o dito compêndio, em alguns artigos, seja 

demasiadamente resumido, e, n’algumas definições, pouco acomodado à pequena compreensão 

dos meninos na idade em que costumam freqüentar aquelas escolas; não deixa contudo de ter, no 

mais, bastante merecimento e, por isso, parece ao Conselho que ele pode ser aprovado para o dito 
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 Luiz Francisco MIDOSI, O expositor portuguez ou rudimentos de ensino da língua materna, 4ª edição, p. 

58. 
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fim, taxando-se em cento e vinte réis. Pelo que respeita à segunda parte, julga o Conselho que não 

tem lugar esta pretensão; porque não existe ainda o oferecimento de prêmios que o Governo de 

Vossa Magestade está autorizado a fazer sobre os programas que para esse fim têm de ser 

publicados.”
382

 

 

 

 

O manual didático era compreendido como um guia diretor dos rumos do ensino. 

Ele deveria trazer a explicitação do conteúdo, acrescido este das recomendações 

metodológicas sobre como ministrar a(s) aula(s). O livro didático era suposto, portanto, como 

um roteiro da pedagogia da sala de aula. Nos final dos anos 40 - como já se disse - havia uma 

intensa preocupação com o tema dos compêndios de escola autorizados para uso, por 

determinação do Conselho Superior de Instrução Pública. Diziam com freqüência, em 

artigos e editoriais, as revistas existentes à época, que os livros então existentes eram em geral 

pouco apropriados, porque até o professor - quanto mais os alunos - tinha dificuldades para 

acompanhar seu conteúdo. Sucede que os compêndios inúmeras vezes eram alvo de inúmeros 

erros conceituais quanto a aspectos essenciais das matérias sobre as quais pretendiam 

discorrer. Era imprescindível controlar a intensa e prolixa tentativa de o mercado editorial 

estar a todo momento com propostas novas, de livros novos... O Conselho Superior de 

Instrução Pública deveria exercer a atividade que, nos tempos de Pombal, havia sido prevista 

para a Real Mesa Censória. Relativamente às publicações escolares, tratava-se de avaliar 

conteúdos. António Maria Fontes Pereira de Mello, a 15-3-1860, descrevia o problema no 

texto oficial que pretendia anunciar os novos critérios com que a Coroa portuguesa julgara 

necessário proceder à análise das obras didáticas: 

 

 

 

 
“Tomando em consideração a consulta do conselho geral de instrução pública de 20 do corrente 

mês, sobre a necessidade de adotar as convenientes providências para regular a escolha de livros, 

por que se deve ler nas escolas públicas, de modo que, tornando quanto possível uniforme o ensino 

na instrução primária e secundária, se evitem os graves abusos da introdução, tanto nestes dois 

ramos da instrução nacional, como nos cursos superiores, de compêndios que, ou pela sua 

deficiência, pelos erros de doutrina, ou pelos vícios de uma linguagem menos acurada, possam ser 

prejudiciais à educação moral da mocidade, ao aperfeiçoamento do ensino e ao progresso das 

ciências; Considerando que o estado tem incontestável obrigação de prevenir que nas escolas, 

tanto públicas como particulares, sobre as quais a lei lhe confere o direito de inspeção, se leia por 

livros subversivos dos bons princípios da sociedade, da moral e da religião fundamental; 

Considerando, que, ainda em relação aos livros destinados ao ensino, que não contenham doutrinas 

ofensivas daqueles princípios, cumpre evitar a adoção dos que, por sua incorreção e viciosa 

locução, só servem para barbarizar o idioma nacional, em vez de concorrerem para criar o gosto, e 

fazer conhecidos os primores e opulência da língua vernácula; Considerando, quanto convém 

estremar os livros, que devem ser adotados como texto nas escolas públicas e particulares, 

daqueles que, merecendo aprovação, não reúnem contudo as necessárias condições para satisfazer 

cabalmente as verdadeiras necessidades do ensino escolar; Considerando finalmente que é 

indispensável abrir concurso para, por meio de prêmios estabelecidos na legislação vigente, se 

promover a redação de compêndios apropriados ao ensino de diversas disciplinas da instrução 
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primária, onde maior escassez há de bons livros elementares; Hei por bem, conformando-me com 

a consulta do mesmo Conselho Geral de Instrução Pública, e usando da faculdade concedida pelo 

decreto, com sanção legislativa de 20 de Setembro de 1844, e carta de lei de 12 de Agosto de 

1854, decretar o regulamento para a adoção e aprovação das obras destinadas ao ensino, que com 

este baixa assinado pelo ministro de Secretário de Estado dos Negócios do Reino, que assim o terá 

entendido e fará executar.”
383

 

 

 

 

Na seqüência, mostrava-se o regulamento para a aprovação e adoção nas escolas 

das obras destinadas ao ensino. As obras publicadas dividiam-se assim em, adotadas, 

aprovadas e proibidas. As obras adotadas seriam propriamente aquelas que, pelo conteúdo e 

pelo mérito quanto à ordenação e exposição dos assuntos, deveriam ser instituídas pelas 

escolas primárias públicas do país. As obras aprovadas eram aquelas que, embora não sendo 

suficientemente boas para merecer a recomendação do Estado, tinham qualidades suficientes 

para poder circular livremente, sendo inclusive permitido que as escolas particulares a elas 

recorressem, dado que se julgava que, de alguma maneira, tais compêndios contribuiriam para 

o progresso da civilização em Portugal. Finalmente as obras proibidas são as que, “por 

conterem doutrinas ofensivas da religião, da moral e da Constituição, não podem ser usadas 

nas aulas públicas e particulares.”
384

 O Conselho Superior de Instrução Pública tinha já 

ritualizado seu procedimento para julgamento das obras escolares. Os livros eram divididos 

por várias sessões, de acordo com sua adequação a este ou àquele ramo do ensino. Um vogal 

de cada sessão encarregar-se-ia de proferir um parecer sobre a proposta de aprovação do 

compêndio. Na sessão em que apresentava a leitura do parecer, os demais vogais teriam a 

oportunidade de, em escrutínio secreto, manifestar seu voto, favorável ou contrário à 

aprovação da obra em questão. Pelo teor do regulamento, percebe-se que há nitidamente uma 

previsão de que este procedimento para análise do mérito teria, a médio prazo, um efeito 

nivelador para padronizar os livros das escolas públicas. Aliás, o texto refere-se a tal 

uniformidade como se ela, além de tudo, já existisse... No item relativo ao “Modo de proceder 

à adoção das obras para o ensino” consta o seguinte:“os compêndios e mais livros que devem 

exclusivamente usar-se na instrução primária pública são escolhidos pelo Conselho dentre os 

livros já aprovados. Estes livros são obrigatórios, com exclusão de quaisquer outros, em todas 

as escolas públicas do ensino primário.”
385

 

O Conselho Superior de Instrução Pública, a 20 de Janeiro de 1860, era composto 

pelos seguintes especialistas: Manuel, cardeal patriarca, vice-presidente João Ferreira 

Campos, António Feliciano de Castilho, Bernardino António Gomes, Luiz Augusto Rebelo da 

Silva, José Maria de Abreu, José Maria Latino Coelho, Justino António de Freitas, José 

Eduardo de Magalhães Coutinho, João de Andrade Corvo, Joaquim Gonçalves Mamede. 

Todos eles assinavam o parecer sobre aquele referido regulamento que, em março, viria a ser 

aprovado. Procurando demonstrar conhecimento da dinâmica do ensino, tal como a escola 

portuguesa existia em sua prática cotidiana, eles declaravam: 

 
 

 

 

“Quem entrar numa escola primária pública, ainda das mais zelosamente presididas, não achará 

muitas vezes nas mãos dos alunos, que se sucedem no mesmo banco, livros iguais para as mesmas 

disciplinas. Ouvirá muitas vezes as crianças repetirem os erros palmares, em que vai perfidamente 
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industriando a avareza criminosa de algum ignorante, que, sem consciência e sem remorso, 

mesclou solecismos repugnantes com doutrinas falsas, fruto mirrado de mal compreendidas e 

escassas compilações. Verá com lástima o progresso com que se vai cada vez mais barbarizando o 

grave e copioso idioma nacional, entregue sem proteção à arrojada temeridade de mal habilitados 

tradutores. Ouvirá agora um trecho de leitura n’alguma novela frívola, se bem que inofensiva aos 

bons costumes, pouco zelosa dos foros da linguagem, logo uma passagem declamada num livro 

inacessível, pelo assunto ou pelo estilo, à débil e tardia compreensão da puerícia. Não verá a 

gradação racional, com que nas escolas estrangeiras de mais exemplar regime se passa, por 

compêndios discretamente escolhidos, das pequenas para as maiores dificuldades. A pobreza dos 

alunos lhes põe nas mãos o primeiro livro que a fortuna lhes depara, sem nenhuma escolha ou 

predileção. O capricho dos professores decreta noutra parte a preferência dos compêndios com o 

que tem vindo a tornar-se - o que ao primeiro aspecto pareceria discreta liberdade - na maior 

licença e anarquia, com perda irreparável de tempo e de instrução. Duas são pois as primeiras 

necessidades do ensino, enquanto respeita à eleição de livros acomodados. A primeira é separar 

dos que são inofensivos aos bons costumes, à religião e às instituições aqueles que, ainda mesmo 

em germen, em alusão, quase sem cumplicidade de seus autores, possam conter alguma proposição 

menos bem soante à pureza de ouvidos pueris, algum erro contra a santidade da religião ou da 

moral, alguma doutrina subreptícia das leis naturais e constitutivas da sociedade em geral, ou 

contrária à organização política da sociedade portuguesa em especial.”
386

 

 

 

 

Apesar das determinações do Conselho, em meados dos anos 90, os jornais ainda 

se queixavam da ausência de imparcialidade no julgamento a que eram submetidos os 

compêndios escolares. Havia - acreditava a imprensa pedagógica da época - um número 

restrito de eleitos que tinham seus livros impressos e aprovados; livros que os alunos 

deveriam adotar, não por trazerem efetivamente algum mérito ou inovação no conteúdo, mas 

fundamentalmente por se tratarem de obras redigidas por este ou aquele autor de renome, 

mais próximos das pessoas do que dos critérios do Conselho Superior de Instrução 

Pública.
387

  

A virada oficial para o século XX presencia o tema do livro didático como uma 

das principais matérias pedagógicas discutida pelos jornais e periódicos da época. O problema 

da adoção ou não do livro único, tendo há muito tempo - como se viu - tanto advogados 

quanto acusadores, travava naquele momento seu principal embate. O procedimento, com 

algumas variações, continuava o mesmo: os livros eram autorizados ou não pelo Conselho 

Superior de Instrução Pública e, posteriormente, eram indicados ou não para adoção nas 

escolas. Efetivamente, não existia ainda uma política organizada para a adoção de um livro 

único para a primeira leitura; porém a lista de obras a serem utilizadas nos exames de 

instrução primária e secundária efetuados pelas próprias instituições, mais particularmente 

pelos liceus, dava o tom do que se deveria então ler na vida escolar preparatória ao exame. 

Tentava-se, desde o decênio anterior - como já se observou -, institucionalizar efetivamente o 

livro único. Como todas as práticas escolares que se pretendem confrontar com hábitos já 

arraigados, esta mudança era também lenta, pouco perceptível, a não ser aos olhos dos 

especialistas na lei; lei esta que, como nos parece já evidente, nem sempre correspondia ao 

cotidiano. Em 1895 previam-se 5 anos para a adoção oficial de determinadas obras didáticas 

nas escolas. O ano letivo em curso no primeiro semestre de 1901 corresponderia à finalização 
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do prazo estipulado. Na imprensa, educadores criticavam o que entendiam ser o monopólio do 

livro didático. Era isso, por exemplo, que dizia o editorial “Livros a pataco”, escrito por 

Figueirinhas para a edição de 7-7-1901 da Educação Nacional: 

 

 

 
“Da adoção do livro único na escola derivaram conseqüências diversas, prejudiciais ao ensino, 

como por diferentes vezes o comprovamos neste mesmo lugar. Não só um tal regime tem os 

defeitos, os inconvenientes de todos os monopólios, senão ainda que, no caso sujeito, o caso da 

escolha ter recaído em livros quase todos eivados de erros crassíssimos, onde a doutrina é confusa, 

notando-se-lhes completa ausência de orientação pedagógica, sem método e sem clareza, 

qualidades essencialíssimas nos compêndios escolares, mais motivou que tal sistema fosse 

energicamente combatido, como sendo o fator principal do atrofiamento do ensino. (...) A 

pedagogia não é uma ciência que tenha já as suas leis definidas, não está ainda formada, encontra-

se no período verdadeiramente evolutivo. Dia a dia se aperfeiçoam os métodos de ensino, 

simplificam-se, descobrem-se novos processos e o compêndio hoje considerado bom pode ser mau 

dentro dum período relativamente curto. Não havendo concorrência, estaciona-se. Estacionar é 

parar. E nós estacionamos há cinco anos; desde então acentuou-se mais a decadência da escola. 

Fizeram do professor um autômato, transformaram a criança num fonógrafo. Nem àquele é dado 

pensar diferentemente da doutrina oficial, nem a esta lhe é permitido raciocinar. - Ou crê ou 

morres, - eis no que se resume o ensino de hoje, se a lei for rigorosamente observada.”
388

 

 

 

 

Constata-se que o alívio de tal situação estaria eminentemente no bom senso do 

professor quanto a seu discernimento para a seleção, análise e exposição dos conteúdos 

escolares julgados porventura convenientes: “o compêndio é ele, motivo porque o 

atrofiamento do ensino não tem sido tão sensível como se a lei fosse executada a preceito.” 

Defende-se que os poderes públicos remediem o mal cometido, possibilitando aos autores a 

“franca e leal concorrência”, na medida em que também não se poderia autorizar a circulação 

de obras eivadas de erros ou com conceitos e temas inadequados perante o currículo 

oficializado. É aí que se esclarece o título do editorial: 

 

 

 
“Ultimamente têm aparecido no mercado um aluvião de livrecos a pataco que bem comprovam a 

noção errônea que os seus autores formam a respeito do ensino. Apresentam neles meia dúzia de 

definições, quase sempre disparatadas, obscuras, e julgam isso material suficiente para uma 

criança de dez anos, quando a definição deve derivar naturalmente da matéria ensinada, por uma 

série de intuições em que a memória só é chamada a intervir como meio de verificar das 

impressões recebidas, sem nunca delas se abusar. Julgam os fabricantes de tais compêndios que 

educar uma criança se resume em fazer-lhe decorar umas tantas regras, que não sabem nem podem 

compreender, para, com esse cabedal literário, se apresentarem a exame (...) Os tais librecos de 

pataco constituem um meio torpe de exploração. O professor, atendendo à extrema barateza deles, 

manda-os comprar para distribuir pelos seus alunos e só então reconhece o logro. Não aproveitam 

às crianças, não servem de coisa alguma ao mestre. Não há nada mais difícil do que fazer-se um 

bom livro para a instrução primária. À máxima clareza, é necessário juntar-se a boa e natural 

disposição da doutrina, e esta exposta de forma que o aluno nada retenha nem fixe senão em 

virtude duma série de impressões que lhe forneçam uma noção nítida e clara do objeto ou assunto 

sobre que versa o estudo. Nestas condições, educa-se e instrui-se. Por aquela forma, embotam-se 

as faculdades, embrutecem-se as crianças. Expurgar, pois, do mercado essa obra de fancaria é uma 

necessidade, como d’urgente se torna abolir o monopólio.”
389
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Quando  eram elaborados pareceres pedagógicos, nessa época, havia concordância 

em conferir prioridade para o ensino intuitivo, fazendo dele depender o posterior processo de 

memorização. Mas nas práticas concretas, a escola portuguesa continuava a valorizar 

exclusivamente a memória; e os autores que procuravam, uma vez ou outra, inovar em seus 

trabalhos nem sempre eram bem recebidos. Tratava-se, é fato, de uma memorização mal 

conduzida, porque - já se sabe - havia queixas quanto à carência de aulas expositivas na escola 

portuguesa. Julgava-se, então, que os professores liam aquilo que os alunos repetiriam e 

posteriormente deveriam decorar. O livro de Trindade Coelho fugia a isso - dizia-se; e mesmo 

assim foi recusado. Em artigo intitulado “Os livros rejeitados” - escrito para o periódico A 

escola, número 124, com data de 18-5-1904 -, B. Moreno comenta, em tom de crítica, a 

rejeição do Segundo livro de leitura escrito por Trindade Coelho. Segundo o crítico, Coelho 

teria estilo atraente e estético, capaz de deleitar sem esforço, cativando a alma do estudante. 

Segundo consta, a comissão teria recusado este trabalho, pelo fato de ele não possuir uma 

parte manuscrita que deveria vir a seguir à parte impressa.  

 

 

 
“Com efeito, o programa de 2ª classe diz que a leitura será feita muito lentamente, em livros 

IMPRESSOS e MANUSCRITOS e o da 3ª acrescenta: Os MANUSCRITOS, que podem servir 

também para exercícios de cópia, quando a caligrafia seja boa, devem conter cartas familiares, 

sobre vários assuntos, atos, recibos, faturas, títulos de contratos particulares, etc.”
390

 

 

 

Recusando o livro pelo que ele não possuía, por suas carência e não efetivamente 

pelo saber de que se compunha, a comissão teria preterido o conteúdo proposto na referida 

obra, apresentada como representante da moderna orientação didática, no nível do que havia 

de melhor e de mais apropriado nos mais avançados países europeus. Acerca da 3ª parte, em 

que Coelho se ocupou de apresentar animais decalcados da fauna portuguesa - tais como 

burro, mula, cavalo, boi, cão, gato, porco, cabra, ovelha, etc. -, Moreno não resiste à 

comparação: “o livro aprovado também se ocupa de alguns animais, mas os seus autores são 

de tal modo infelizes na escolha que chegam a causar lástima: leões, tigres, leopardos!” 

 

 
 

 

OS VALORES QUE A ESCOLA REFERENDAVA E, NA OUTRA MARGEM, INSTITUÍA: 

PROGRAMA PARA SE DAR BEM COM DEUS 

 

 

 

O professor de ensino mútuo Adriano José Maria de Brito fôra encarregado, pelo 

Conselho Superior de Instrução Pública em Novembro de 1852, de exarar parecer acerca 

do compêndio de José Ramos Paz, intitulado Novo methodo para aprender a ler. Tratava-se 

de um obra impressa no Porto e que pretendia ser um abecedário pautado no método fonético, 

para conduzir as crianças no aprendizado da leitura e da escrita. José Ramos Paz justificava 

que o alfabeto dividido em seções possibilitaria a junção mais natural das letras em 

agrupamentos de sílabas e a criança se habituaria, com maior facilidade, à representação 

gráfica da reunião entre vogais e consoantes. Paz declarava ainda ter se inspirado em Jacotot e 

a influência do método de Castilho, embora não fosse nunca explicitada, era visível.
391

 O 

autor entendia que as letras eram verdadeiramente o ponto de partida do processo do 

aprendizado, embora a seqüência do alfabeto não fosse necessária, posto que a idéia do autor 
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era a de dividir e classificar as diferentes letras por sessões lingüísticas. O parecerista Brito 

reconhece como grande valor deste Novo methodo exatamente a procura do ‘método’, o que 

o motivaria a propor a aprovação da referida cartilha, embora acreditasse que seu uso só 

poderia ser aplicado com eficácia em aulas que adotassem o modo individual de ensino. O seu 

parecer, na íntegra, corresponde ao seguinte: 

 

 
“Tendo lido com atenção o novo Methodo para aprender a ler de José Ramos Paz sobre o qual 

nos foi mandada dar a nossa opinião por ordem do Conselho Superior de Instrução Pública do 

Reino, apresentamo-la, suposto que imperfeitíssima (que mais não cabe em nossas forças) 

acompanhada d’algumas considerações que a sua leitura e análise nos sugeriu. O método, 

geralmente falando, pareceu-nos bom e capaz de produzir bons resultados, tais como a maior 

rapidez em aprender, que é na verdade o que unicamente se deve ter em vista no ‘método’, 

tomando esta palavra no sentido restrito e filosófico; pois que havendo um abecedário, seja ele 

qual for - com os caracteres maiúsculos adiante e os minúsculos atrás - ou vece-versa - mais tarde 

ou mais cedo sempre se vem a aprender a ler com a mesma perfeição. O método citado é vantajoso 

porque, primeiro, destrói alguns abusos e mesmo erros do método antigo - como, por exemplo, dar 

às letras denominações que se não conformam com os sons que representam, ou pelo menos com 

os mais comuns, usar de repetições escusadas na pronúncia duplicada das sílabas, que até 

embaraça mais a leitura. Tudo isto é evitado por este método. Em segundo lugar, ensina 

simultaneamente o conhecimento das letras e sílabas e o seu uso com muitos e variados exemplos - 

o que facilita a leitura e ajuda a imaginação dos alunos. As observações sobre as diversas 

pronúncias das letras, que vêm no fim do tratado, (....) devem os professores aproveitá-las para 

exercitarem os seus alunos na pronúncia da leitura; e até pela sua concisão e clareza as podem 

fazer fixar na memória dos seus ouvintes. Podemos encarar também por outro lado a sua utilidade. 

Será porventura admissível tal método em todas as aulas públicas? - Acreditamos que não. Aquele 

método requer-se nas mãos de um mestre que não só o ensine materialmente, mas que faça 

perceber às pequenas inteligências que dirige o uso que devem ter na leitura daquelas regras; -

falar-lhes ao entendimento ainda mais do que ao hábito e memória, como até hoje se tem feito: - 

aliás ficaria perdido todo o fim a que se propôs o autor deste tratado, que é como ele mesmo diz: 

‘despertar a atenção da infância, que é o primeiro passo para o desenvolvimento das faculdades 

intelectuais’, que é o alvo a que se dirige toda a instrução. Julgamos, pois, que este método é digno 

de aprovar-se por as razões acima citadas, não podendo porém admitir-se nas aulas em que se 

empreguem os métodos mútuo ou simultâneo; mas sim só nos parece praticável e proveitoso no 

método individual. Eis pois o que nós julgamos digno de notar-se no Novo methodo de aprender 

a ler de José Ramos Paz, que, segundo o nosso insuficiente parecer, é melhor que nenhum dos 

anteriores; mas de modo nenhum comparável com o do Sr. Castilho.”
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Manuel Justino Pires era um professor particular de instrução primária que 

habitava na cidade de Elvas. Em 1851, ele escreve uma cartilha de cinqüenta páginas, oferece-

a à mocidade elvense e coloca na capa - quase a título de epígrafe - as seguintes palavras: 

“transmite o professor, a par das letras, as luzes da moral e da virtude”
393

. O livro - que a 25 

de Setembro de 1851 foi remetido ao Conselho Superior de Instrução Pública, 

acompanhado de um ofício do autor dirigido ao Presidente daquele mesmo Conselho, o Sr. 

Reitor da Universidade de Coimbra - teria sido “autorizado para entrar na lista dos 

compêndios elementares” na reunião do Conselho datada de 24-10-1851. No ofício que 

enviava ao Reitor, o autor solicitava a publicação de sua obra alegando razões de ordem 

moral; Pires julgava que seu trabalho, talvez mais do que os então em vigor na instrução de 

primeiras letras, primava pelo espírito da religiosidade e da civilidade cristãs, o que então 

corresponderia às necessidades da pátria quanto à formação de cidadãos úteis. 
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“Dedicado , na falta de pessoas competentes, ao triste e penoso exercício do Magistério, cujas 

funções exerço na qualidade de Professor particular de Instrução Primária, desde o primeiro de 

Outubro de 1834, tenho sempre trabalhado para bem educar a puerícia, ensinando-lhe, a par dos 

conhecimentos literários, as máximas da Religião e Civilidade Cristã para formar membros úteis à 

Pátria e à Sociedade. Não como vil mercenário, mas como pai cuidadoso, tenho procurado, durante 

dezesseis anos de minhas fadigas, o método mais fácil para transmitir aos meninos aquelas 

disciplinas que são próprias da sua inteligência e que fazem o objeto da instrução elementar; por 

isso tenho coordenado e mandado imprimir alguns opúsculos destinados a facilitar-lhes esta 

mesma instrução, exemplares dos quais foram remetidos a esse Sapientíssimo Conselho, com as 

classificações do meu exame, em 1848. Ultimamente, conhecendo a necessidade de regular o 

método dos rudimentos da leitura portuguesa, escolhi o termo médio entre aqueles, uns dos quais 

pecam por defeito, outros por excesso, e me animei a mandar imprimir o incluso folheto que tenho 

a honra de oferecer à censura de V. Exª e do Eminente e assaz erudito Conselho Superior de 

Instrução Pública, para, no caso de ser aprovado, poder adotar-se nas aulas. Se ele carecer de 

censura, estimarei muito ter ocasião de conhecer os meus erros para corrigi-los; e se merecer 

aprovação, folgarei em poder enobrecê-lo com este título, quando porventura chegar a reimprimir-

se.”
394

 

 

 

A cartilha de Manuel Justino Pires era bastante simples, escrita com uma grafia 

arcaica. Logo a seguir ao quadro do alfabeto, vinha um pequenino texto, designado “exercício 

para soletrar em letra manuscrita”, cujo conteúdo parecia revelar antes o intento de ensinar a 

infância a bem se comportar do que a proceder diretamente ao ensino da leitura. Tratava-se da 

história de um menino que proferia algumas “tolices, palavras livres e juramentos 

execratórios” para sua mãe, que o repreendeu, proibindo-o de proferir aqueles insultos. As 

crianças – adverte a mãe -  não deveriam nunca repetir expressões que só ficam bem na boca 

dos libertinos. O menino, obediente, não volta a dizer tais coisas em presença de sua mãe. 

Mas a mãe acaba por saber que ele mantinha o mesmo tom de comentários quando 

acompanhado de seus colegas. Zangada, ela diz ao filho:  

 

 
 

“Pois que, meu filho, perdeste o amor de Deus? Não sabeis que ele vos ouve, e vos vê em toda a 

parte? Não vos atreveis a falar diante de mim, e tendes o arrojo de falar diante de Deus? Sabeis 

pois que deveis temer a Deus mais do que a mim? Ele é vosso Criador, vosso primeiro Pai, e vosso 

Juiz. Mudai de conduta, meu filho, eu quereria antes ver-vos morto a meus pés, do que vivo com 

tais vícios. Eu vos proíbo a companhia daqueles de quem aprendeste a falar (...). Estas palavras 

fizeram uma tal impressão no espírito deste menino, que ele se emendou e foi sempre obediente à 

sua mãe; e Deus recompensou sua boa conduta entrando depois numa Religião, onde fez grandes 

progressos nos estudos e na virtude, morrendo em avançada idade, com todos os sinais de 

predestinado.”
395

 

 

 

Na 14ª edição do livro de Luiz Francisco Midosi, intitulado O Expositor 

portuguez ou rudimentos de ensino da língua materna, lia-se o seguinte: “a civilidade é 

uma convenção tácita entre os homens de se enganarem reciprocamente.”
396

 Tratava-se de 

uma frase incluída no conjunto de máximas e sentenças morais que, basicamente, compunha 

uma unidade da referida obra. Essa máxima, entretanto, não constava de edições anteriores 
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(estando ausente particularmente da 4ª edição de 1846, a qual tivemos acesso, e com a qual se 

vinha anteriormente trabalhando). Como se justifica essa inclusão em tom de crítica de 

alguma coisa que, até os anos 50, era virtude indiscutível? Tratava-se provavelmente de uma 

reticência em relação a algo que representava como máscara social -  como se esta máscara 

estivesse, ela mesma, colocada em questão. Em que medida reforçar elos de civilidade não 

corresponderia a incutir na criança o hábito estudado da hipocrisia? Esta última - como já 

constava da definição dada na 4ª edição da cartilha, datada de 1846 - correspondia ao 

seguinte: “a hipocrisia é a máscara da virtude cobrindo o vício. O hipócrita procura iludir seus 

semelhantes, cometendo crimes sob a proteção das falsas aparências da virtude.”
397

 

Sobre o tema da civilidade e urbanidade, eram, sem dúvida, preceitos que, em 

princípio, apresentavam-se como derivados da virtude cristã. A partir dessa vinculação 

religiosa é que se poderia defendê-los como recomendações e normas condutoras da vida 

social. O Cathecismo de Montpellier havia sido provavelmente o paradigma para se abordar 

a formação disso que, em última instância, seria a formação prática da cortesia nacional: 

 

 

 

 
“I. Do Culto Divino: Na igreja não lanceis curiosamente os olhos para uma e outra parte, não 

acotoveleis os vizinhos, não faleis, não rezeis tão alto que os ouçam os circundantes, nem passeis 

no tempo dos Ofícios. (...) II. Instruções gerais de cortesia: “Não façais com o dedo, mãos ou pés, 

sons como o de tambor. (...) Não abaneis a cabeça, não bulais com o joelho ou pés, não regaleis os 

olhos, não torçais a boca, não levanteis desigualmente as sobrancelhas, não borrifeis com a saliva 

o rosto da pessoa com que falais. (...) É indecente encher as bochechas de vento, deitar a língua 

fora; esfregar a barba ou mãos, estender ou morder os beiços.(...) III. Encontros e conversações: 

(...) “Estando assentado, se alguém chegar para falar-vos, levantai-vos. Encontrando pessoa de 

qualidade, deveis parar, ou tornar um pouco atrás, principalmente à entrada de alguma porta, ou 

em algum passo estreito, dando-lhe lugar a que passe. Acompanhado com pessoa de qualidade, 

dai-lhe sempre o melhor lugar: por melhor entende-se o que por tal está avaliado na prática. 

Geralmente se tem por melhor lugar o da mão direita. Quando vão três pessoas, deve-se o meio à 

mais grave; o segundo lugar é o da mão direita. O último o da esquerda. Quando falardes com 

pessoa da autoridade, não estejais recostado, nem lhe fiteis os olhos no rosto, e deixar-vos ficar 

sempre em distância de um passo, pouco mais ou menos. IV. Sobre o modo de falar, advertir, 

repreender e gracejar: Em conversações, não estejais de cor olhando para a gente como pasmado; 

nem deis conselho, sem que vo-los peçam. Não injurieis pessoa alguma, e se achardes algum 

defeito inescusável, notai-lho com suavidade, sem indícios de repreensão. A ninguém lanceis em 

rosto seus vícios, ou defeitos, ainda que sejam naturais. Não zombeis, nem gracejeis em matérias 

graves ou injuriosas. V. Do vestido: Ao levantar-vos pela manhã, lavai mão e rosto e penteai o 

cabelo. (...) No modo de vestir-vos acomodai-vos aos vossos iguais honestos e moderados; e em 

todo caso, tenha mais de moderação do que de riqueza e de pompa. Enfim, para dizer tudo em duas 

palavras, no vestir e no trajar nunca vades contra a opinião comum. VI. Do andar: Não andeis 

pelas ruas com muitas pressa, como quem corre, nem com desleixado vagar, ou com a boca aberta, 

nem também vades meneando o corpo, como louco. Não andeis sobre o bico dos pés, nem deis 

saltos como quem vai dançando, e não leveis a cabeça nem o corpo muito inclinado, nem andeis 

com as mãos pendentes. Não comais pelas ruas, quer vades só, quer acompanhado. (...) VII. Das 

práticas e conversações: Não assegureis coisas incríveis. Não vos prezeis de sentencioso. Não 

faleis de coisas que não digam com o tempo e com a companhia. Em festas, ou na mesa, não 

tragais à prática coisas imundas, nem também tristes, como de mortes, feridas, chagas, etc. (...) 

Não murmureis de pessoa alguma, nem de suas coisas. Não vos metais em conversação quando 

não tiverdes a certeza de ser bem recebido. (...) Não faleis sem primeiro refletir no que quereis 

dizer. Guardai-vos quando alguém fala, de que outros deixem de dar-lhe atenção por vossa culpa. 

Nunca interrompais a quem fala e nem respondais até que acabe de falar.”
398
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O tom catequético com que prescrevia formas de agir recomendadas para o trato 

social em suas diversas ocasiões basicamente servia como guia orientador da vida familiar. 

Nessa direção, e tendo em vista regular, pela prescrição, o ambiente educativo da família 

como um todo, a redação do periódico A educação nacional traria, em 1907, uma pequena 

brochura sobre a civilidade, ou arte de conviver.
399

 Aqui, com a mesma tônica religiosa 

norteando o conteúdo do texto, detalhava-se tudo o que se poderia qualificar como bons 

modos, desde a hora de se levantar até o momento de se deitar; passando pelo almoço, pelo 

escovar de dentes, pelo passeio, pelas visitas, pelo jantar, pelas maneiras de se comportar à 

mesa, etc. Era como se tal recomendação viesse antes dirigida aos pais do que aos filhos. De 

qualquer maneira a escola acostumaria o menino, de pequenino, a obedecer, para que, quando 

grande, o indivíduo soubesse e desejasse guardar as leis de sua pátria e torná-la talvez maior 

do que seu presente lhe possibilitava ser. Guardião máximo da educação, era Deus quem 

ditaria e fiscalizaria o cumprimento dos mandamentos sociais.  

 

 
“Não devemos fazer ao próximo senão o que Deus quer que façamos. É vontade sua que não 

sejamos maus para com pessoa alguma, nem vingativos para com quem nos ofendeu. Quer Deus 

que não façamos aos outros o que não queríamos que nos fizessem. Devemos, por conseqüência, 

fazer a todos o que desejaríamos que praticassem para conosco. O que Deus requer de nós é para 

nos tornar bons e felizes. Se não cumprirmos com a sua palavra, deixa Ele de nos amar e castiga-

nos. Pode Deus castigar-nos da maneira que lhe parecer. Pode tirar-nos todos os nossos amigos e 

tudo quanto nos tem dado; e, depois da morte, pode-nos fazer miseráveis para todo sempre. Mas se 

fizermos diligência por ser bons, e por fazer o que ele quer que façamos, ajudar-nos-á a sermos 

bons e nos abençoará; Ele nos dará a paz da consciência, que é uma alegria e felicidade de que 

goza a alma inocente; felicidade esta que que a traz tão contente e sã como a saúde traz o corpo 

formoso, forte e engraçado. Se fizermos diligência por ser bons, e por cumprir segundo a vontade 

de Deus, quando morrermos (...) Deus nos chamará para o Céu onde estaremos na sua divina 

presença, conhecendo-o, amando-o, e louvando-o, melhor que qualquer pessoa neste mundo o 

pode conhecer, amar e louvar. Então nunca mais nos afligiremos; nunca mais faremos maldades; 

havemos de ser mais sábios e mais felizes do que pessoa alguma cá do mundo pode ser, ou até 

mesmo imaginar.”
400

 

                                                                                                                                                         
António J. Mesquita Pimentel, o conhecido Abade de Salamonde: “De todos diga-se bem para que todos falem 

bem de si; respeite a todos para ser deles respeitado; fuja de toda a ociosidade e de demandas e  pleitos, que 

são a ruína da alma e da bolsa, fie-se de poucos e a ninguém descubra o seu segredo; de ninguém julgue mal, 

atribua tudo a bem; a todos console; a todos dê boas respostas; a todos faça o bem que puder e será de todos 

amado. Evite os escândalos em si e nos outros, a ninguém negue o chapéu e a cortesia ou a saudação 

costumada. A ninguém tenha por inferior a si, antes a tenha por superior. Não diga nem faça coisa nenhuma 

que, ao depois de dizer ou fazer, tenha pesar de a ter feito ou dito; pense as coisas antes de as fazer (...)” 

(António J. Mesquita PIMENTEL, Cartilha da doutrina cristã, p. 301). 
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Acreditava-se que a idéia de civilidade seria irmanada à perspectiva de 

civilização. Acreditava-se que, para recompor a grandeza que um dia perdera, Portugal 

deveria ser atualizado em consonância com a educação condizente com regras universalmente 

aceitas. Por outro lado, havia também uma escola já universalmente aceita e essa escola seria 

necessária, como instituição que poderia reproduzir valores, mas que poderia também instituir 

hábitos e comportamentos de que a Pátria decadente precisava, até como requisito para 

penetrar no concerto da Europa. Não eram, em hipóstese alguma, temas e abordagens 

inovadores. Era, sobretudo a atualização de um ideário, firmado com a gênese da democracia 

liberal, que parecia entretanto já desgastado e esquecido. Desejava-se em Portugal do XIX a 

construção da modernidade educativa, que substituiria, pela ativação da cultura, uma 

prosperidade econômica que, há muito, se perdera. A proeminência do âmbito da cultura, 

entretanto, exigia como nunca o ensaio da escola. Diziam os educadores da época; diziam os 

contemporâneos... Mesmo que tal projeto tenha malogrado, posto que a instrução não chegou 

a ser prioridade das políticas públicas naquele período, havia já em Portugal um consenso, 

formado há tempos sobre o lugar social e progressista de uma escola que alavancaria tradições 

e valores, que a um só tempo resgataria o passado e construiria o futuro. Uma escola que, 

nesse diapasão, se esquecera apenas de se firmar como presente.... Portugal perdera sua 

identidade como país; tratava-se sim de resgatar pela memória a grandeza do feito nacional: 

 

 
“(...) pequena sim, mas briosa e valente, que, nascendo ao sol das batalhas, tem crescido e medrado 

à sombra da Cruz (...) A cada passo topamos com um monumento da sua religião e patriotismo; 

em cada monumento lemos a epopéia ilustre de feitos gloriosos; em cada pedra desses 

monumentos um padrão a dizer aos séculos que ao lado da espada foi sempre a Cruz, que após as 

vitórias e triunfos alcançados com a proteção do Céu, jamais faltou o reconhecimento e gratidão 

àquele que é árbitro supremo dos destinos das nações.”
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BORDAS DE LIVROS E INDÍCIOS DE LEITURA... 

 

 

 

Nota-se, pela trilha daquilo que a posteridade guardou, que o livro didático trazia, 

talvez como nenhum outro, a marca de sua passagem pela vida do leitor. Anotado, rabiscado, 

rasgado, encapado, remendado, ele guarda ainda consigo os vestígios de sua tumultuada e 

contraditória utilização. O compêndio escolar, como se sabe, é um livro que não pertence 

diretamente ao leitor. Pelo menos, a princípio, ele pertence fundamentalmente ao mestre, que 

abrirá as portas do conhecimento àquele que, no início do aprendizado, não é suposto  possuir 

as habilidades plenas para decifrar a magia do escrito. Haveria pois um longo processo, com 

ou sem técnicas de soletração, mas que tinha como pressuposto básico o recurso à cópia, ao 

ditado, à leitura em voz alta e em voz baixa. Existe - é fato - todo um ritual que leva o aluno a 

dominar o segredo do livro; este segredo será tanto mais caro quanto parecerem distantes os 

primeiros dias de escola.  

                                                                                                                                                         
acessível, dirigida - como consta do verso da capa - para “propagar por todo reino as leituras úteis, sem prejuízo 

das bolsas menos abastadas.” Maria Manuela Bastos Tavares Ribeiro indica em seu trabalho intitulado “Livros e 
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O livro era o primeiro; era às vezes o único. O livro escolar era por isso sagrado 

ao trazer a possibilidade de abertura dos outros livros, que poderiam ser, como este, 

manuseados, copiados, usados, lidos e compreendidos. Já aqui se abordou o tema dos valores 

e dos saberes contidos na vida de sala de aula em Portugal do XIX. Trata-se agora de falar dos 

usos ... de uma escrita que relê o texto; das bordas, das margens, do registro que individualiza 

o exemplar que se possui. De algum modo, trata-se de compreender a ânsia pela reinvenção 

de sentidos, que caminha do leitor ao texto, e que provavelmente estaria por detrás do livros 

que a escola lia. Desejava-se de fato, pela trilha da leitura, reiventar e reviver novos 

significados, que, ao serem criados pelo ato de ler, ficariam então inscritos também no texto e 

muito particularmente no coração do leitor. Não era sem um certo carinho que a puerícia 

portuguesa ia à escola. Pode-se notar, pelos vestígios obtidos, a existência nítida do apego e a 

procura por aproximação com o mundo letrado. Em quase todos os exemplares localizados 

foram encontrados vestígios de leitura. Ao menos o seu nome, o proprietário do exemplar 

costumava anotar. Muitas vezes também indicava o local de onde falava: uma vila, uma 

aldeia, o distrito em que morava; ou até o nome da escola e a data. Seria a data de aquisição 

ou de fato a data do princípio da leitura? Poderia ser a data que coincidia com o término do 

período escolar, quando certamente o livro deixaria de estar tão presente na vida de seu leitor. 

Na maioria dos casos, cabe apenas suspeitar sobre o indício exato da data, não se podendo 

entretanto afirmar com certeza a que etapa da vida do leitor-estudante ela verdadeiramente 

corresponde; exceto quando o próprio leitor do presente conversa com seu virtual leitor do 

futuro. Foram averiguados exemplares esparsos, tendo em vista essa reconstituição da marca 

do leitor, para procurar neles as marcas do uso; um uso que certamente se estendia para além 

da escola... Talvez até na fase que o leitor, já adulto, retomava a lição de seu exemplar, fosse 

para guardar dentro dele uma carta, um artigo de jornal que - por alguma razão - se desejava 

preservar, uma flor recortada de papel, um trevo de quatro folhas, uma cobrança de título... 

Enfim, qualquer coisa que pudesse ser tão secretamente amada como o teriam, por analogia, 

sido aqueles primeiros anos de escola; pelo menos, quando eles eram vistos de longe.  

Várias vezes Domingos Martins P. Moura escreveu seu nome e a data de Junho de 

1866 no exemplar que possuía da Grammatica portugueza, de Carlos Augusto Figueiredo 

Vieira. Era um traçado de letra irregular e mal feito, que talvez representasse o desejo do 

estudante de convencer a si próprio que, se a gramática era sua, havia que aprendê-la. Não era 

este o único caso. Já Fernando da Silva Correia anotava o próprio nome na página de rosto, 

como se ela, a rigor, viesse na seqüência do título do livro - Grammática portuguêsa 

ensinada pelos exemplos - e do nome de seu autor - Ulisses Machado. Tornava ali nítido que 

ele mesmo, leitor, desejava fazer parte daquela composição que unia texto, escritor e 

tipografia. A pertença do exemplar ficaria pois mais do que registrada: ela tornaria único 

aquele compêndio. Não era qualquer livro; nem tampouco qualquer 2ª edição da gramática de 

Ulisses Machado. Era - como o dono do livro fazia questão de remarcar acima do título - 

‘esta’. O acréscimo à lápis do pronome demonstrativo ‘esta’ seria seguido pelo título impresso 

da gramática portuguesa e era realmente a tentativa de singularizar o leitor e, por 

conseqüência, seu material impresso: seu exemplar. Havia também quem marcasse as notas 

das provas escolares divididas por etapas do ano letivo. Francisco Botto remarcou em seu 

Compendio de chorografia de Portugal - cujo autor era João Félix Pereira - que teria a 

matéria de corografia às terças e sextas. Posteriormente, indicaria o seguinte: “no dia 3 de 

Maio de 1873 fiz exame de instrucção Primaria.” O dono da Grammática portuguêsa de 

António Garcia Ribeiro de Vasconcelloz não se identificava, mas teria desenhado, no 

primeiro verso em branco que pôde ocupar, a figura de uma ponte sobre um rio, com a vista 

para o horizonte... Já a primeira página em branco do exemplar ao qual se teve acesso da 

Encyclopedia das escolas d’instrucção primaria, de autoria de Julio Caldas Aulete e José 

Maria Latino Coelho, vinha com o seguinte texto, redigido em caprichada letra caligráfica: 

“este livro pertence a Manuel Soares de Castro, natural da Freguesia de S. Pedro de Olinda, 

termo de Oliveira de Azaméis, bispado de Aveiro, que o mandou encadernar em Lisboa no 
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ano de mil oitocentos e sessenta e cinco. Morador na rua da Amoreira nº 28. Freguesia de São 

Paulo. Ano de 1865.” Cada um dos leitores proprietários deixava anotado um modelo único, 

distinto, inimitável do depoimento que pretendia oferecer à posteridade.  

Havia também, entre os livros, bilhetes e cartas sigilosas: cartas de pessoas que 

talvez tivessem usado o compêndio na infância e depois o guardaram como relíquia, e que, na 

primeira oportunidade, transformaram-no em cofre de segredos... Havia ainda dedicatórias do 

autor que, vez por outra, chegavam a outras mãos. J. V. Paula Nogueira costumava oferecer 

aos amigos seu folheto intitulado A festa escolar da árvore, e que se tratava, na verdade, de 

uma conferência proferida na cidade de Setubal em 22 de dezembro de 1907. O exemplar 

obtido para este estudo continha as seguintes palavras, manuscritas com caneta, muitos anos 

depois da mesma solenidade: “Ao ilustre escritor italiano, Sr. Giovanni Constanze, professor 

que foi do Instituto Superior Técnico, oferece o médico-veterinário, professor, José Paula 

Nogueira. Lisboa, outubro de 1939.” 

Inúmeros alunos preservavam com extremo carinho o seu livro de escola. Além de 

copiar poesias em seu exemplar com data de 1868 (5ª edição) e desenhar frondosas árvores na 

capa do compêndio de Henrique Carlos Midosi (Poesias selectas nos diversos generos de 

composições poeticas para a leitura, recitação e analyse grammatical), a estudante que se 

alcunhava ‘Nema’ proferia maldições contra quem eventualmente pegasse seu livro e não 

viesse em seguida devolvê-lo: “Se algum dia te perder / A pessoa que te achar / E o não venha 

entregar / Ao inferno irá parar / De cabeça para baixo / e os pés para o ar.” 

Em 5-3-1899 foi oferecido a alguém que assinava Falcão, pela escola onde ele 

estudava, um prêmio por aproveitamento referente ao ano letivo de 1897-1898. Era isso que 

vinha registrado na primeira folha em branco do compêndio Sciencia infantil: livro de 

leitura para as escolas, de autoria de Emílio Vidigal Salgado. Posteriomente, o mesmo dono 

do livro faria, em papel colado no verso da capa dura, o seguinte testemunho: “Oito anos 

depois (1906), tive por namorada - a minha primeira conquista ... - a filha do autor deste 

livrinho infantil, Emília Vidigal Salgado.” De fato, parecia efetivamente notória a busca de 

deixar recados aos que viriam depois... O livro - escolar ou não - era o templo mais purificado 

para contar os segredos e para transcrever sensações, emoções, significados. Era como se a 

anotação do leitor pudesse, ela mesma, reescrever o próprio texto impresso em obra. Talvez 

fosse isso o que pretendia dizer Aristides Moreira da Motta quando oferecia a um amigo - 

provavelmente médico - o exemplar francês do trabalho de Édouard Charton sob o sugestivo 

título de Bibliotehèque des merveilles. Dizia então aquele que presenteava: “a Francisco 

Joaquim (...) operário que trabalha nos cordões nervosos que ligam os homens na Terra e 

procura descobrir os que unem as estrelas no céu...”. Talvez fosse mesmo isso: o livro 

representava uma ampliação do espaço e do tempo; ampliação que pertencia exclusivamente - 

como em segredo - ao leitor que o possuía e que poderia, como, por contrapartida, contar 

também para ele - livro - seus mais íntimos e escondidos segredos: talvez estrelas e 

constelações... No contracanto entre livro e leitor, o papel da escola era com carinho 

recordado como se de um rito de iniciação se tratasse. 
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O último dia de aula...  

 

“Muito longe daqui, nem eu sei quando, 

Nem onde era esse mundo em que eu vivia.. 

Mas tão longe... que até dizer podia 

Que enquanto lá andei, andei sonhando...” 

 

[Antero de Quental. No circo (A João de Deus),  

In: Sonetos completos] 

 

 

A DUPLA FACE DA ESCRITA 

 

 

A escola primária portuguesa manteve-se por todo o período estudado (1820-

1910) como uma instituição voltada para a transmissão/aquisição das habilidades básicas da 

escrita, da leitura, do cálculo e de um determinado conjunto de valores e atitudes socialmente 

preconizados. O relatório da inspeção datado de 1875 distribuía as disciplinas pelas classes de 

instrução primária. As próprias disciplinas revelavam já a dinâmica do que verdadeiramente 

se pretendia com a escolarização. As matérias de que se compunha o programa eram as 

seguintes: Leitura, Escrita, Aritmética, Sistema Métrico Decimal, Gramática, Doutrina Cristã, 

Corografia, História Pátria, Desenho e, para o sexo feminino, Lavores. As crianças seriam 

divididas em 1ª classe, 2ª classe e 3ª classe, de acordo com o nível progressivo do 

aprendizado. Em relação à leitura, a 1ª classe teria apenas um conhecimento geral da leitura 

das letras e das palavras, para, no ano seguinte, aprenderem frases com pequenos períodos, 

devendo chegar à 3ª classe com uma leitura corrente e expressiva. Em escrita, os alunos da 1ª 

classe apenas copiariam as letras, até progressivamente, chegarem à 2ª classe copiando frases 

e sendo capazes de enfrentar um ditado, para, finalmente, na 3ª classe, aperfeiçoarem a grafia, 

traçando letras de diferentes estilos e dimensões. Em Aritmética, a 1ª classe aprenderia a 

contar de cor, a efetuar exercícios facilitados com as quatro operações e a tabuada de 

multiplicação também de cor. A 2ª classe seria basicamente uma revisão e uma fixação do que 

a 1ª já introduzira, com ênfase sobre os exercícios no quadro-negro, nas ardósias e no papel, 

fundamentalmente sobre as quatro operações. A 3ª classe deveria, além de reforçar os 

conteúdos já introduzidos, ensinar a dízima, “quebrados e problemas mais comuns da vida; 

escrituração simples familiar”
402

. Por sua vez, o sistema métrico decimal era também matéria 

privilegiada, já que somente através do reconhecimento e interiorização dos novos 

instrumentos de medida seria possível obter padrões uniformes para a inserção de Portugal no 

novo concerto europeu que parecia vir então se desenhando. A 1ª classe seria iniciada no 

sistema métrico, identificando as medidas de extensão, de capacidade e de peso em vigor, nas 

suas dimensões mais simples e mais corriqueiramente utilizadas. A 2ª classe aprofundaria o 

conhecimento anterior, fazendo os mais diversificados exercícios de utilização e de 

transformação de cada medida em seus múltiplos e submúltiplos. Já a 3ª classe era suposta 

apta para avaliar efetivamente superfícies e volumes. No concernente à gramática, acreditava-

se que a criança deveria conhecer todas as espécies de palavras no tocante à sua morfologia e 

à sintaxe: “1ª Classe: Palavras e seus elementos, sujeito verbo, atributo e complemento sem 

mais subdivisões; conhecimento das nove espécies de palavras. 2ª Classe: Regras gerais dos 
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gêneros, formação do plural dos nomes e principais exceções; conjugação dos verbos 

irregulares, do verbo ser, dos verbos auxiliares ter e haver e dos verbos irregulares mais 

comuns. 3ª Classe: regras gerais de concordância, de regência e colocação; elipse, hipérbato; 

exercícios de redação dos mais vulgares nos usos da vida.”
403

 Em Doutrina Cristã, havia 

formalmente uma única classe, bem como nas disciplinas de História Pátria, de Corografia e 

de Desenho. Na parte diversificada, o currículo das meninas, que previa lavores, continha os 

diversos trabalhos domésticos femininos: fazer meia, coser, bordar a branco, bordar a cor, 

talhar roupa branca, etc.  

Nem sempre a orientação curricular, tal como ela consta em sua previsão, 

corresponde à prática existente nas escolas. Era mais fácil ensinar todos os alunos ao mesmo 

tempo. Quanto mais se pudesse fazer isso, melhor seria. Assim julgavam os professores, sem 

entretanto serem capazes de transformar sua rotina excessivamente individualizada. Assim 

também curiosamente julgavam os inspetores, que percebiam, constatavam e assinalavam, 

como vimos, que quanto maior parecia ser o esforço do professor para fazer de sua aula um 

exercício de ensino coletivo, melhores seriam seus resultados. Além do ensino coletivo como 

método e estratégia para a garantia da aprendizagem, os inspetores discorriam para os 

professores com os quais mantinham contato sobre o que a experiência da inspeção apontava 

como prática de ensino bem aproveitado. Para contar com a melhoria do processo de 

aprendizagem de seus alunos, para ter êxito reconhecido no ensino ministrado, os professores 

deveriam - no parecer dos que os supervisionavam - ensinar leitura e escrita ao mesmo tempo, 

incentivar na maioria das matérias o recurso ao modo simultâneo que garantisse 

verdadeiramente um ensino coletivo. Mais do que isso, todos os que pretendiam ser 

identificados como bons professores, deveriam apresentar como atraente o conhecimento; 

deveriam despertar no aprendiz a curiosidade intelectual e cognitiva; deveriam induzir com 

entusiasmo o estudante à apreciação do que seria o primeiro contato com o mundo da cultura 

erudita. O problema da didática, que cada vez mais se colocaria como a grande questão da 

escola primária, centrar-se-ia, por sua vez, no aprendizado da leitura, seus caminhos e 

percalços... 

De acordo com o que constava da Carta de Lei de 2 de maio de 1878, os alunos de 

colégios particulares ou educados nas próprias famílias deveriam se submeter aos exames de 

instrução primária, que ocorriam anualmente nas cabeças dos concelhos, abrangendo as 

diferentes disciplinas do programa de ensino. Os júris dos exames eram compostos pelo 

inspetor ou por um professor que fosse indicado pela inspeção, por um membro da junta 

escolar, por um professor das escolas da redondeza, pelo professor do candidato, a quem cabia 

“interrogar o aluno, dirigir, elucidar e fornecer as notas de seu aproveitamento”
404

, sem que 

entretanto ele tivesse o direito de votar. Os alunos aprovados teriam direito à admissão aos 

liceus. Eram os professores da classe que propunham os alunos a exame. As provas desses 

exames eram escritas e orais. Na prova escrita, os examinadores faziam para o aluno um 

ditado de cerca de 20 linhas, relativo a trecho extraído de algum dos compêndios mais em 

voga em termos editoriais; embora, em tese, qualquer livro aprovado para uso nas escolas 

poderia ser para tanto utilizado. Além disso, entregava-se para o aluno a proposta de 

resolução de uma operação aritmética, com números inteiros ou decimais, solicitando dele 

também um desenho copiado à lápis à vista de algum objeto simples. A prova oral constava 

da leitura em voz alta de um excerto qualquer de aproximadamente vinte linhas, a 

classificação gramatical e a análise do conteúdo do trecho lido, a conjugação de verbos 

regulares e irregulares, a leitura e a escrita de números no quadro e a resolução de operações 
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fáceis de aritmética.
405

 A lei previa também que houvesse em cada concelho uma comissão 

encarregada dos exames, mas que, além dela, existissem regionalmente Comissões 

Promotoras da Beneficência do Ensino. 

 

 

 
“Artigo 28: As Câmaras Municipais, com o auxílio da autoridade administrativa, dos párocos e dos 

membros da Junta de Paróquia, organizam comissões promotoras da beneficência do ensino nas 

localidades onde houver escola primária, para promoverem a freqüência de crianças e adultos; a 

aquisição e distribuição do vestuário, livros e outros objetos de ensino às crianças mais 

necessitadas; a criação de prêmios para os alunos distintos; a prestação de socorros e subsídios 

para amparar as famílias desvalidas no cumprimento da obrigação do ensino; e tudo o mais que for 

conducente à difusão e progresso da instrução escolar.”
406

 

 

 

As comissões deveriam ser compostas por quatro cidadãos e três senhoras da 

freguesia. Quando não houvesse comissões, as Câmaras deveriam designar três chefes de 

família em cada paróquia para acompanharem e auxiliarem o trabalho da escola, até que fosse 

instituída a mesma comissão. Supunha-se que, quanto maior o envolvimento da comunidade 

com a escola, maiores expectativas se poderiam vir a ter quanto ao sucesso da instrução. Esse 

modo de ver destrona, no próprio âmbito da lei (ainda que a referida legislação tenha 

encontrado muita dificuldade para implementação), um dos mitos cristalizados na história do 

ensino público: o tema do Estado central como verdadeiro instituidor da vida escolar. De 

acordo com os portugueses e sua história, para que a escola viesse, havia quase um consenso: 

era imprescindível acionar as forças locais, o poder municipal, comunitário, paroquial... De 

algum modo, entendia-se que era no âmbito da localidade que se daria o impulso à vida 

cultural, à vida escolar. A escola centralizada e centralizadora, que Pombal tanto sonhara, 

ainda não existia e não era sequer percebida como um valor. Mesmo que se pretendesse um 

currículo único, mesmo que se desejasse a instauração de práticas e procedimentos uniformes 

em todas as escolas do território nacional, julgava-se que o mais importante era o que lá 

dentro se passava. Assim, não apenas os valores da tradição nacional, mas os próprios valores 

desta ou daquela aldeia, sua história, a origem de seu nome, suas famílias mais tradicionais, 

tudo isso deveria ser também matéria de escola... Assim como essa inusitada importância do 

papel da comunidade - junta de paróquia, padre, câmara, irmandades, confrarias - , muitas das 

conclusões a que chegamos nesta tese não estavam postas pelas hipóteses que trazíamos a 

princípio.  

Antes de mais nada, a escola socialmente se apresenta como uma instituição 

reguladora da leitura espontânea. Quanto mais a sociedade portuguesa popularizava o veículo 

do impresso, mais o universo da leitura disputava o lugar contra o predomínio da oralidade 

cultural. Sucede que, quanto maior o grau de leitura do indivíduo, maior seria o nível de sua 

informação sobre as coisas do homem e do mundo: sabia-se disso já naquela altura. Se a 

leitura não tivesse portanto regras e regulações, ao menos no início do processo de seu 

aprendizado, o indivíduo poderia, através dela, aproximar-se de novos e transgressores 

valores; poderia, através da ampliação de repertório oferecida pelo próprio domínio do ato de 

ler, contrapor-se aos eixos e parâmetros de organização da realidade. Por essa razão, por 

reconhecer esse caráter emancipatório intrínseco ao gesto da leitura, as populações queriam, 

sim, a escola para os seus filhos, e, se não recorriam a ela, é porque, certamente habituadas a 

séculos de absolutismo obscurantista, sequer reconheciam seu direito para fazê-lo. Ora, se não 

procede a tese segundo a qual as populações não valorizavam a escola, também não se 

                                                 
405

 REGULAMENTO para execução das leis de 2 de Maio de 1878 e 11 de Junho de 1880, Ensino obrigatorio 

ou collecção completa da legislação sobre instrucção primaria, p. 64-5. 
406

 CARTA de Lei de 2 de Maio de 1878, Ensino obrigatorio ou collecção completa da legislação sobre 

instrucção primaria, p. 9. 



573 

 

poderia radicalizar no sentido contrário. Havia, sim, quem quisesse escola para seus filhos; 

havia, entretanto, evidentemente, os que não faziam caso disso; havia também crianças que, 

apanhando na escola, fugiam dela; mas havia finalmente crianças para quem a escola não era 

tão má, pelo fato de eventualmente até contribuir para livrá-las dos maus-tratos familiares, do 

trabalho na lavoura ou, no caso das meninas, do próprio trabalho doméstico.  

Poderíamos dizer que há uma semicorrespondência, no caso português, entre o 

discurso apregoado e a prática escolar, dado que a imprensa teve papel primordial na 

produção de algumas verdades pedagógicas, configurando um novo modo de olhar para a 

infância, para suas etapas específicas, para sua linguagem, para seu desenvolvimento, para seu 

aprendizado. Apesar de não se modificarem radicalmente práticas já costumeiras, com o 

avanço do saber pedagógico, mudara essencialmente o discurso do professor. O próprio 

material da inspeção de 1867 parece muito mais delimitado no tocante à procura do método 

do que os relatórios anteriores ainda presos por alguma análise estrutural do papel da escola e 

de suas finalidades. Verifica-se assim - entre discurso intelectual, revistas pedagógicas e 

inspeção às escolas - certa progressão que tendencialmente caminha por três etapas: entre 

1820 e 1850, o acento no tema político da escolarização como estratégia privilegiada de 

exercício da cidadania liberal; entre 1850 e 1870, o predomínio da indagação sobre a questão 

dos métodos, dos modos de ensino, das táticas e procedimentos desenvolvidos em salas de 

aula; finalmente, entre 1870 e 1910, passa-se a abordar o tema da educação pelo crivo do que 

se supõe ser a ciência pedagógica. Há uma mudança no estilo do discurso pedagógico. 

Percebemos, pelo trajeto que procuramos neste trabalho reconstituir, que, 

enquanto em Portugal já se criticava, por tratados pedagógicos, por jornais e por revistas, a 

chamada pedagogia tradicional, os autores de compêndios e os professores reunidos em 

Congressos, até o final do século, discutiam as matérias, os métodos e os modos de ensino. 

Sobre a apreciação que os portugueses faziam da escola, havia, sim, quem quisesse escola 

para seus filhos; havia, por outro lado, os que não faziam caso disso; havia também crianças 

que, apanhando na escola, fugiam dela; mas havia finalmente crianças para quem a escola não 

era tão má, pelo fato de eventualmente até contribuir para livrá-las dos maus-tratos familiares, 

do trabalho na lavoura ou, no caso das meninas, do próprio trabalho doméstico.  

Para os portugueses do século XIX - particularmente para aqueles que defendiam 

a opção pela escolarização -, a escola traria um potencial que, seguramente, não se limitaria à 

mera reprodução da ordem, mas que, muito além disso, agiria no sentido de criar alguma 

coisa que, embora não se soubesse muito ao certo o que era, representaria em termos sociais 

um aperfeiçoamento quando comparado ao presente. A educação, desse modo, 

compreenderia, de alguma maneira, o desejo de a Humanidade intervir voluntariamente na 

determinação do futuro, como se a história pudesse ser ela mesma pré-fixada. Por ser assim, a 

escola acredita ser, ao mesmo tempo, o rito e o ensaio. É rito porque procura reatualizar nas 

novas gerações o conhecimento/reconhecimento do passado, de maneira a que a juventude 

possa continuar e melhorar a herança que recebe dos que vieram antes. Mas é também ensaio, 

pelo fato de os contemporâneos julgarem que, reproduzindo nas etapas de desenvolvimento 

humano as próprias fases de evolução dos homens na história, a infância teria de ser alertada 

dos erros, para se precaver contra eles e para, chegada a idade adulta, ser capaz de forjar por si 

um futuro sempre melhor; como os adultos que a educaram seguramente sonharam.... Até 

certo ponto, poder-se-ia mesmo acreditar que o domínio da criança e de sua educação seriam 

correspondentes ao desejo social de domínio, controle e poder de mando e de intervenção 

sobre o curso da história, sobre as flutuações do futuro. Instrumento de conformação do 

futuro, o rito escolar lida pois com um imaginário que fala sempre ao adulto em que a criança 

um dia se transformará. A escola é, sob tal perspectiva, uma opção que a história traçou; uma 

opção que quer ver a civilização pelo escrito... 

Acerca do tema, vale recordar que a opção pela escola significava ainda a luta 

contra determinações ambientais, dado que, por suposto, educar seria minimizar a influência 

do meio, regrando, ao fazer isso, o acaso, o inadvertido... A escola que quer regrar o 
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inesperado deseja diminuir os riscos do imprevisto e a ação do imponderável na História. 

Educa-se, então, para ilusoriamente intervir no trajeto e na construção do futuro. Educa-se 

para enfrentar o tempo e vencê-lo. Por essa razão eram tão intensos os debates e tanto se 

dividiam partidários e opositores da escolarização. A criança, assim como a história, não é um 

destino inexorável, mas uma possibilidade em curso. A acepção de perfectibilidade, tão cara 

ao século XIX, é, para o caso português, um ideal da pedagogia, rebatendo o fatalismo de 

todos os que compreendem a vida escolar apenas como instrumento de reprodução da vida 

social. O rito escolar tem um significado próprio: ele atesta e reafirma sua pertença aos 

parâmetros da sociedade, mas ele instaura códigos que são específicos. Ancorando-se na 

perspectiva de que o ser humano é passível de aprimoramento, a escola, em alguma medida, 

pretende impulsioná-lo à mudança. A escola, que toma a criança e a transforma em aluno, é 

pautada pela expectativa da desenvolução: a crença e a esperança de que as pessoas, ao 

aprender, ao tomar contato com a cultura das letras, tornem-se mais autônomas e mais 

emancipadas.  

Se a finalidade fosse apenas a estática reprodução do existente, não seria 

necessária a escola: a família cumpre muito melhor esse papel. Irredutivelmente, para a 

reprodução e manutenção da ordem, a estrutura familiar seria pedagogicamente suficiente e 

convincente. A escolarização, ao contrário, pode potencializar o conflito de valores. De algum 

modo, há concorrência entre escola e família, por disputarem ambas as instituições a gerência 

de corações, mentes e almas. Evidentemente, é a escola quem conceitua a família e naturaliza 

nela as relações de poder. Ao ir para a escola, entretanto, a criança trava contato com o 

primeiro ambiente social que compreende como seu, separado do núcleo familiar. Pais não 

entram na escola. A vida escolar, nesse sentido, constrói referências distintas, libertando, em 

certa medida, a criança da ingerência dos elos de sua socialização primária. A escola, ao 

transformar a criança em aluno, gera uma nova identidade, fundamental para a construção da 

autonomia do sujeito.  

Evidentemente, há a busca de, pela trilha da instrução, fixar valores e saberes no 

corpo da sociedade. A escola era, afinal, reconhecida como a primeira e a mais natural 

transição entre a família e o Estado. Entretanto, nem sempre os valores de que a escola se vale 

em sua ação cotidiana são os mesmos. Por vezes, há alguma contradição. Por vezes, um valor 

não combina bem com o que lhe vem a seguir. Trata-se de conferir prioridade a este ou 

àquele. Há valores generosos; há valores mesquinhos. A adesão a este ou àquele código de 

conduta coletiva implicaria uma opção epistemológica e ética anterior. Por ser assim é que 

haveria uma dupla face da escola. Nessa dimensão, é tão intensa quanto tensa a relação da 

dinâmica escolar com os parâmetros da coletividade, da comunidade. Há contradições, 

conflitos e complementaridade entre o poder familiar e a escola; há contradições, conflitos e 

complementaridade entre o poder local e a escola; há contradições, conflitos e 

complementaridade entre o poder central e a escola. Por outro lado, sabe-se que o ato da 

educação, supondo uma agenda para conformar o futuro, pode se traduzir como uma pista 

para a transformação dos valores. Basta para isso que haja na sociedade embate ético. Seja 

como for, o imaginário escolar expressa ainda as inquietações da própria vida social quanto à 

sua subjetividade. As dificuldades, os lugares vazios atuarão sempre no sentido de favorecer 

um deslocamento de saberes, de conteúdos, de crenças... Há, no espaço escolar, uma 

constelação de problemas que se remetem, quer à interlocução travada com a família, quer à 

interlocução travada com o localismo, o nacionalismo ou com o transnacionalismo.  

Finalmente, compreendemos o tempo e o espaço da escola na sociedade que 

estudamos como uma produção ritualizada de uma determinada mitologia social. A escola 

primária, voltada talvez para uma representação da concepção ocidental de História, palmilha 

o intervalo posto na atmosfera mental do país entre o sentimento de decadentismo e o 

delineamento dos projetos de futuro. Era como se o século XIX advertisse os contemporâneos 

que a sociedade deveria escolher...  
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Conferindo significados ao ato de apreensão do real pelo escrito, o projeto escolar 

atribui, sem dúvida, equilíbrio simbólico e valorativo à realidade. De algum modo, 

poderíamos dizer, isso sim, que o gesto educativo subtrai da infância algo dela mesma, 

subordinando sua oralidade ao tempo da leitura, subordinando sua espontaneidade à civilidade 

da sala de aula. A escrita é a linguagem da escola, enquanto a linguagem da família é 

oralizada. Quando recusa a linguagem coloquial, talvez a própria pronúncia com que o aluno 

sonoriza sua realidade, a escola veda-lhe a experiência individual acumulada, mostra-lhe que 

ali seu mundo será outro; ali não cabem mais a fantasia e a imaginação. Ali deve-se penetrar 

no sério e severo panorama do escrito. Quando se impõe pela escola uma ética do dever, a 

infância fica então proibida de ser o que fôra até então. Daí o caráter ritual da instituição que 

fornece à juventude o lugar de uma verdadeira iniciação a outras tarefas, a outras missões, a 

outros rituais... 

Nessa perspectiva a escola age como um rito de sacrifício do presente em nome 

do futuro. A escola, que conta do passado àqueles que viverão o futuro, representa, portanto, 

fundamentalmente, o alheamento e a fuga do momento atual... Sacralizando o passado e 

voltando-se para dialogar com o futuro, o tempo da escola é móvel, mas não consegue se 

delinear bem; não corresponde nem ao passado, que pretende glorificar como uma imagem 

exemplar, nem ao futuro, porque este sempre ainda não chegou... A escola tampouco pode ser 

compreendida no presente, porque se afastou propositalmente de sua temporalidade originária 

para falar do passado ao futuro. Compreender a escola como um rito significa também 

compreender o minucioso exercício de gradual separação entre a criança e a família, 

afastamento esse proporcional à aproximação entre a criança e o resto do mundo, 

particularmente o mundo do futuro. Compreender a escola como um rito exige, como 

condição metodológica, o esforço incessante de apreender na vida escolar a confluência entre 

a tendência à conservação e o anseio por inovação.  

A escola que a contemporaneidade construiu é, pois, a instituição que ordena e 

classifica: comportar-se, contar, escrever e ler... Ensino simultâneo, divisão por séries, por 

idades, por níveis de aprendizado, grade curricular, distribuição de matérias no espaço e no 

tempo. A escola moderna viria já com as feições traçadas. Tais feições resistem enormemente 

à mudança e nos são ainda extremamente familiares os sentimentos e os episódios que, 

habitualmente, povoam a vida escolar. Sobre a familiaridade da escola, ela vem estampada na 

memória, ela vem sinalizada no mobiliário da aula, ela vem, talvez, inclusive, no conto que se 

quis contar.  

 

Trindade Coelho, ao falar de educação no dia em que se formava, trazia aos 

companheiros e colegas que ali o acompanhavam, uma lembrança e um testemunho. 

A aula de primeiras letras narrada por Trindade Coelho era no velho casarão. A 

porta era amarela, mas a lembrança contava de pinceladas vermelhas. O menino Zézito foi 

trazido ao professor pelas mãos de sua ama, Helena. O professor tomou-o pelos joelhos e, 

entre os joelhos do professor, o menino choramingou. Pediu à ama que não se fosse embora, 

que ficasse ali, junto dele... Mas não era possível; aquilo era a escola; na escola se aprende a 

ler... Os meninos que observavam a cena, e algumas vezes lhe lançavam caretas, o pequenino 

os conhecia todos, principalmente o Estevão. O professor pergunta ao principiante se ele tinha 

a intenção de se esforçar e de estudar todos os dias a lição. A ama, preocupada, instrui o 

pequenino: “- Diga: sim senhor - ensinou-me então Helena. - Hei de estudar muito e ser 

sossegadinho na aula: diga.”
407

  

Com o mimo das mães - resmungava o professor, vêm todos assim... Mas a escola 

havia de ensiná-los todos. Dirigindo-se a Helena, continua o mestre: “em casa é o que nós 

sabemos, tudo são mimos: meu menino isto, meu menino aquilo. Vão assim criados à lei da 

natureza, sabe vossmecê? É mau isso, péssimo! Por que é que os rapazes são todos teimosos? 

                                                 
407
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- E bateu num ‘Monteverde’ pousado sobre a mesa dizendo: - Olhe, aqui está nesse livro: de 

pequenino...”
408

 A jovem reconhece o ditado e talvez sua origem; entusiasma-se e faz coro 

com o professor: “-...é que se torce o pepino. - Conclui rápida a Helena, orgulhosa de saber o 

que estava no livro, coitada!”. Os meninos faziam caretas, a brincar com o mais novo 

companheiro. Zézito nessa altura já observara a palmatória; ele reconhece o utensílio e já 

ouvira falar de seu uso... O educador, entretanto, comentava que ela não seria utilizada com os 

alunos que cumprissem com suas obrigações. Porque a escola era diferente; em casa, sabe-se, 

havia vícios, tudo eram mimos. O professor desabafava: um mestre sem palmatória era quase 

um artista sem ferramenta. A palmatória - dizia-se - produzia muitos doutores... O velho 

mestre lamentava, entretanto, não haver ainda conseguido formar sequer um doutor. 

“Morreria sem ter essa ‘glória’, decerto!”
409

 

Para conter a agitação de seus alunos, o velho professor mandava-os marchar. 

Dava as suas ordens recomendando silêncio em um tom que mais parecia o comandante do 

batalhão. Ele mesmo brincava com isso; e, a propósito, indagava a seu novo discípulo se ele 

queria ser militar, assim como o capitão do destacamento... Zézito responde prontamente: 

“Corneta, queria mais ser corneta. Ou então como o senhor prior: dizer missas. Riram-se. 

Quem sabia o que de lá sairia? Mas o senhor professor fez notar que era bom que os pequenos 

tivessem já assim uma tendência qualquer. E pôs-se a puxar-me o nariz, a dar-me 

palmadinhas nas bochechas.”
410

 Mas, para ser prior ou reverendo - comenta com o aluno o 

professor - é preciso saber ler... Entretanto o menino trazia consigo e mostra então ao seu 

mestre o livro em que Helena - que estava logo ali - aprendera a ler. Era o mesmo 

Monteverde, com a mesma capa verde... 

 

 
“Houve na sala um murmúrio, ao verem a capinha verde, toda lustrosa do meu livro. ‘-Muito bem! 

Muito bem!’ -Aplaudiu o professor. ‘- Mas este livro é mesmo para aprender a prior... O menino já 

tinha dito lá em casa que queria ser prior, ora já?’ Fez que sim com a cabeça. Era verdade aquilo, 

mas como é que ele o sabia? ‘-Bem se vê por este livro. É livro para prior. Queres então principiar, 

não queres?’ (...) Então fui eu mesmo que respondi: ‘- Sim senhor!’- contente com a lembrança de 

vir a dizer missa, e de a vir a dizer primeiro que todos aqueles. Até podia acontecer que o Estevão 

das caretas me ajudasse alguma...”
411

 

 

 

O professor reforçava o que já então dissera: a primeira coisa que era preciso para 

se tornar prior era saber bem isto: o a b c; a primeira lição... Voltando-se então para Helena, o 

professor conta que toda aquela conversa de capitão, de prior e Monteverde era para “puxar o 

gosto” ao menino: “- Puxar o gosto, senhora Helena, puxar o gosto é que isto é. Nem todos os 

mestres o fazem, mas o deviam fazer. O pequeno, assim até já vai estudar com mais gosto, 

digo-lhe eu; olé se vai!”
412

 

No dia do ato de sua formatura, Trindade Coelho relatava este, que fora “o meu 

primeiro posto na arriscada milícia das letras...”
413

 Sobre a escola e o valor que ela trazia, suas 

palavras finais não deixam dúvida para a conclusão:  
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“...Helena, minha boa amiga! Acabo de chegar ao fim da viagem que principiei nesse dia. Não 

volto mais à escola! Venho hoje restituir-te, querida amiga, aquele beijo - dulcíssimo beijo aquele! 

- que tu então me deste. E afinal não fui prior, ora vê!... Mas ainda bem. Se o fosse, acho que 

parecia mal beijar-te, minha boa e santa amiga! Pois ainda bem que não fui prior, ainda bem... Não 

é verdade, Helena?”
414

 

 

Uma história como muitas histórias de escola. 

  

                                                 
414
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- Códices e Títulos: 

 

 

Carta de Garret dirigida ao Imperador D. Pedro IV em 17.4.1835 (não catalogada)  

1326. Papéis vários 

1339. Papéis do Arquivo da Junta da Directoria Geral dos Estudos 

1341. Papéis do A. da Junta da D. G. dos Estudos 

1344. Papéis relativos à instrucção pública destes reinos 
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2531. Papéis relativos à instrucção pública destes reinos 

2532. Papéis relativos à instrucção pública destes reinos 
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Arquivo Central das Secretarias de Estado. Ministério do Reino 

 

 

 

 ( M. R. ): Mç. 3526; Mç. 3527; Mç. 3528; Mç. 3882; Lv. 1077; Lv. 1076; Lv. 1084; Lv. 

1113; Lv. 1114; Lv. 1094. 

 

MR 1056. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas e particulares do distrito 

de Portalegre - classificação de alunos, disciplinas, mobiliário, etc. - 1867 

MR 1050. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas e particulares do distrito 

de Évora - classificação dos alunos, disciplinas, livros, mobiliário, etc. - 1867 

MR 1048. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas e particulares do distrito 

de Castelo Branco - classificação dos alunos, disciplinas, livros, mobiliário, etc. - 

1867 

MR 1049. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas e particulares do distrito 

de Coimbra - classificação dos alunos, disciplinas, mobiliário, etc. - 1867 

MR 1055. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas do distrito de Lisboa - 

classificação dos alunos, disciplinas, mobiliário, etc. - 1867 

MR 1054. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas particulares do distrito de Lisboa 

- Registo - 1867 

MR 1057. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas particulares do distrito do Porto - 

Registos - 1867 

MR 1058. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas do distrito de Santarém 

- Registos - 1867 

MR 1059. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas particulares do distrito de 

Santarém - classificação dos alunos, livros, disciplinas etc. - 1867 

MR 1062. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas e particulares do distrito 

de Viseu - Registos - 1867 

MR 1063. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas e particulares do distrito 

de Angra do Heroísmo - Quesitos aos inspectores - 1867 

MR 1046. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas e particulares do distrito 

de Aveiro - classificação dos alunos, livros, disciplinas, mobiliário, etc. - 1867 

MR 1060. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas e particulares do distrito 

de Viana do Castelo - classificação dos alunos, livros, disciplinas, etc. - 1867 

MR 1061. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas e particulares do distrito 

de Vila Real - classificação dos alunos, disciplinas, mobiliário, etc. - 1867 

MR 1051. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas e particulares do distrito 

da Guarda - classificação, livros, etc. - 1867 

MR 1071. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas e particulares do distrito 

de Coimbra (círculos 1 e 2). Quesitos aos inspectores - 1875 

MR 1072. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas e particulares do distrito 

de Évora. Quesitos aos inspectores - 1875 

MR 1074. (livro do Ministério do Reino) Quesitos aos inspectores das escolas primárias públicas 

do distrito de Lisboa (círculos 1 a 3) - 1875 
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MR 1076. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas particulares do distrito de Lisboa 

(círculos 4 a 8). Quesitos aos inspectores - 1875 

MR 1080. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas particulares do distrito do Porto 

(círculo 1). Quesitos aos inspectores - 1875 

MR 1082. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas do distrito do Porto. 

Quesitos aos inspectores - 1875 

MR 1079. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas primárias públicas e particulares 

do distrito de Portalegre. Quesitos aos inspectores - 1875 

MR 1067. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas e particulares do distrito 

de Braga (círculos 3 a 5). Quesitos aos inspectores - 1875 

MR 1068. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas e particulares do distrito 

de Bragança (círculo 1). Quesitos aos inspectores - 1875 

MR 1064. (livro do Ministério do Reino) Quesitos aos inspectores das escolas públicas e 

particulares do distrito de Aveiro (círculos 1 e 2) - 1875 

MR 1066. (livro do Ministério do Reino) Quesitos aos inspectores das escolas públicas e 

particulares do distrito de Beja - 1875 

MR 1070. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas e particulares do distrito 

de Castelo Branco (círculos 4 a 6). Quesitos aos inspectores - 1875 

MR 1085. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas e particulares do distrito 

de Santarém (círculos 3 e 4). Quesitos aos inspectores - 1875 

MR 1086. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas do distrito de Vila Real 

(círculos 1 a 3). Quesitos aos inspectores - 1875 

MR 1077. (livro do Ministério do Reino) Inspecção das escolas públicas e particulares do distrito 

de Ponta Delgada (círculo 1). Quesitos aos inspectores - 1875 

MR 1045. Ministério do Reino. Direcção Geral da Instrução Pública - Livro de Ponto (1894-

1899) 

MR 1117. Ministério do Reino. Relatórios das Secções do Conselho Superior de Instrucção 

Pública - Livro de Ponto (1844-1858) 

MR 1113. Ministério do Reino. Registo de despachos do Conselho Geral Director do Ensino 

Primário e Secundário e petições várias (1840-1845) 

MR 1121. Actas das Sessões da comissão encarregada da Reforma da instrução secundária 

(1876-1879) 

PROVAS d’ escriptos dos alumnos da clafse mais adiantada da escola d’ensino mutuo de Braga 

offerecidas ao Ilmo. e Exmo. Sr. Conde de Villa Pouca, a quem esta escola deve a sua 

existência e bom arranjo. Pelo profefsor agradecido Carlos da Silva Seguier. 

Ministério do Reino, Arquivo Central das Secretarias de Estado, Livro 1.113. 

PROVAS d’escriptos dos alumnos, que frequentarão a escola d’ensino mutuo da cidade de Braga, no 

anno de 1850. Ministério do Reino, Arquivo Central das Secretarias de Estado, Livro 

1.114. 
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- Códices e Títulos: 

 

 

Cota  
CIX

1 - 18
  a fl. Fragmentos de um livro de registo da Directoria Geral dos Estudos 

Cota  
CXXIX

2 8
 1 vol. fol. 94 folhas. Livro pertencente à Directoria Geral dos 

Estudos 

Cota  
CXXIX

2 7
 1 masso fol.  Papeis relativos à junta da Directoria Geral dos Estudos, 

em tempo de Joaquim de Santa Clara 

 

D. Arquivo Distrital de Vila Real 

 

 

 -CONFERENCIAS mensaes do professorado do conselho de Braga ( 1884-1889 ) 

- Livro das Actas das Sessões das Conferências Pedagógicas n’este Círculo de Villa Real, 3ª 

Circunscrição Escolar. 
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A CARTILHA MATERNAL  e a Imprensa. Lisboa: Typographia das Horas Romanticas, 
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typographia d'Os Sucessos. Ilhavo, 3/5/1910 - nº 1. 

A ESCOLA REPUBLICANA contendo o programa que o Centro Almirante Reis de 
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1910. 

A ESCOLA: bi-semanário dedicado aos interesses da instrucção e do magistério. Director José 

Falcão Ribeiro, Typ. Rua do Norte 6, 1903. 

A FEDERAÇÃO ESCOLAR: órgão semanal do professorado primário . Coimbra: Imprensa 

Acadêmica, 1899-1910. 

A ILLUSTRAÇÃO; jornal universal. Volume 1 (ornado de 160 gravuras). Lisboa: Na Imprensa 

Nacional, 1846. 

A INSTRUCÇÃO do povo e o Methodo João de Deus ; representação á camara dos srs. 

deputados publicada no Diario do Governo nº 163 de 26 de Julho de 1897. Lisboa: Typ. 

Minerva Central, 1898. 

A INSTRUCÇÃO e o povo; jornal cientifico e literario da Sociedade Civilizadora. Primeiro 

Anno. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1855. 
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A INSTRUCÇÃO PORTUGUEZA; revista semanal. Directores: M. J. Felgueiras e Carlos 

Affonso. 1º anno, volume I. nos  1 a 13, Porto: Typographia Occidental, 1886. 

A MULHER E A CRIANÇA: revista mensal (Orgão da Liga Republicana das Mulheres 

Portuguesas). Anno 1. Nº 1. Lisboa: Typographia de Francisco Luiz Gonçalves, 1909.  

A PENÍNSULA. Porto, 1852. 

A VOZ DO PROFESSOR; quinzenal pedagógico órgão da associação do professorado 

primário terceirense - Angra do Heroísmo. ano II. 1910. Diretor e proprietário Joaquim 

Machado Tristão. 

ABBADE de SALAMONDE. Cartilha da doutrina christã. Porto: Typographia de S. J. 
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