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RESUMO 
 

O presente trabalho inscreve-se no campo da história da educação e das ideias 
pedagógicas. Nele estuda-se a temática da educação no Jornal Literário e Instrutivo O 
Panorama, fundado em 1837, pela Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, e 
que se publicou semanalmente até 1868. 

Alexandre Herculano foi o primeiro director de O Panorama, no período de 
1837-1839. Por isso, e atendendo às condições em que ele exerceu aquele cargo, procu-
rou-se demonstrar que Alexandre Herculano foi autor de diversos textos, divulgados em 
O Panorama, sem indicação de autoria.  

Do trabalho que realizámos resultaram dois volumes. O segundo tomou a forma 
de antologia, compilando os textos de carácter pedagógico, ou directamente alusivos a 
questões educativas, que identificámos em O Panorama. No primeiro volume, fez-se 
um ensaio de caracterização de O Panorama e evidenciaram-se as principais ideias 
sustentadas pelos seus redactores, acerca da educação, destacando as propostas relativas 
à promoção da escola pública, em Portugal, e, particularmente, a proposta de Herculano, 
a partir da prévia identificação dos textos de sua autoria. 

O primeiro volume tem seis capítulos: 
- o Capítulo I é dedicado aos procedimentos metodológicos, cuidando do tema, 

do problema e das tarefas realizadas ao longo da investigação; 
- o Capítulo II situa O Panorama, procedendo à sua contextualização histórico-

política, e expõe sinopticamente a evolução da educação no nosso País, desde 
o tempo do Marquês de Pombal, até ao final da Regeneração; 

- o Capítulo III anota as circunstâncias determinantes da publicação de O 
Panorama, de que também apresenta a estrutura e o elenco dos temas nele 
abordados; 

- o Capítulo IV evidencia as linhas mestras do conjunto de posições e opiniões, 
relativas à educação, dadas a conhecer através de O Panorama, destacando as 
propostas de três autores para organizar o sistema escolar em Portugal; 

- o Capítulo V relata os esforços de identificação dos artigos da autoria de 
Alexandre Herculano, no conjunto de textos, sobre matérias educativas, 
publicados anonimamente em O Panorama; 

- o Capítulo VI regista os resultados da análise dos textos escritos por 
Alexandre Herculano (ou cuja autoria se considerou que lhe poderia ser 
atribuída), resumindo as principais ideias que deram corpo ao seu pensamento 
sobre a educação. 
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ABSTRACT 
The present work befits in the area of the History of Education and Educational 

Ideas. Its main concern is the educational themes accounted for in the Jornal Literário e 

Instrutivo O Panorama (Literary and Informative Journal The Panorama). Founded in 

the year 1837 by the Sociedade Propagadora de Conhecimentos Úteis (Society for the 

Dissemination of Worthwhile Knowledge), it was a weekly publication until the year 

1868. 

Alexandre Herculano (one of the best known portuguese writers from the 

Romantic Period and one of the most reputed portuguese historians) presided over O 

Panorama since its foundation until 1839. Considering this and the conditions under 

which he chaired the Journal, the present work intends to demonstrate that he wrote 

various articles published in O Panorama without any identified authorship. 

Two volumes document this work. The second volume comprises an anthology 

of educational articles extracted from O Panorama. The first volume characterizes O 

Panorama, emphasizing its main ideas on education, its proposals for the promotion of 

public schools in Portugal, and particularly focuses on Herculano's proposals, derived 

from pinpointing his articles. 

This first volume has six chapters: 

-  Chapter One focuses attention on the research theme and question and also 

describes the research procedure; 

-  Chapter Two offers an overview of the historical and political conditions in 

which O Panorama was published and a brief perspective of portuguese 

educational evolution, since the middle of the 18th century until the 

beginning of the last quarter of the 19th century; 

-  Chapter Three presents a characterisation of O Panorama; 

- Chapter Four displays the core opinions on education published in O 

Panorama, highlighting three proposals for the organisation of the Portuguese 

Educational System; 

-  Chapter Five tries to identify, in the set of articles on educational issues 

published incognito in O Panorama, those authored by Alexandre Herculano; 

-  Chapter Six analyses the articles actually or supposedly written by Alexandre 

Herculano, in order to identify and abridge the ideas that constituted the core 

of his educational thinking. 
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INTRODUÇÃO 

A finalidade do trabalho que esta dissertação documenta foi tentar identificar, 

distinguir e dar a conhecer o modo como as questões relativas à educação se reflectiram, 

ou foram tratadas, no  Jornal Literário e Instrutivo O Panorama. 

O Panorama foi fundado, em 1837, pela Sociedade Propagadora dos 

Conhecimentos Úteis, sob a direcção de Alexandre Herculano, cuja personalidade o 

marcou, desde a primeira hora,  contribuindo para fazer dele um dos órgãos de 

comunicação de maior prestígio, no  século XIX, em Portugal. Desenvolvida em cinco 

séries, com algumas interrupções, a  vida de O Panorama estendeu-se até 1868, 

resultando num conjunto de dezoito volumes, praticamente um por cada ano de edição 

efectiva. 

Visando identificar, sistematizar e dar a conhecer os textos relativos à instrução 

e à educação, publicados no órgão jornalístico criado pela Sociedade Propagadora dos 

Conhecimentos Úteis, a nossa primeira tarefa consistiu, naturalmente, no levantamento 

dos textos de carácter pedagógico de O Panorama, não apenas com o intuito 

instrumental de recolher e organizar os elementos informativos requeridos pela 

finalidade acima enunciada, mas também com o propósito, pressupostamente válido em 

si mesmo, de os tornar facilmente acessíveis a todos os potencialmente interessados. 

 Tendo-nos servido como principal fonte de primeira mão, o corpus resultante 

daquela recolha deu lugar à Antologia de Textos Pedagógicos incluída no segundo tomo 

deste trabalho, que prolonga e complementa o texto central da nossa dissertação. 

Além disso, procurámos tentar perceber se houve, em O Panorama, artigos de 

teor pedagógico da autoria de Alexandre Herculano, escondidos na sombra do 

anonimato, e, na medida do possível, identificá-los e explicitar o seu conteúdo. 

Procurando antecipar os passos que teríamos de dar no desenrolar da pesquisa, 

esboçámos um conjunto de perguntas, a que regressaremos no próximo capítulo, quando 

nos debruçarmos, de forma mais delhada, sobre as questões metodológicas. Por agora, 

limitamo-nos a enunciá-las:  

1.ª  Qual o papel da Revista O Panorama no contexto da Regeneração em 

Portugal? 

2.ª  Quais as propostas para a educação/instrução, em Portugal, presentes no 

Jornal Literário e Instrutivo O Panorama?  
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3.ª  Haverá um pensamento pedagógico de Alexandre Herculano, visível ou 

oculto, nas páginas do jornal de que foi fundador e principal redactor ? 

4.ª  Se há, efectivamente, um pensamento educativo de Alexandre Herculano, 

em O Panorama, que ideias formam o seu núcleo? 

O relevo dado a um assunto, o fundo em que se recorta e a forma específica da 

sua aparição, não surgem de modo independente do tempo e do lugar, mas, pelo 

contrário, reflectem, directa ou indirectamente, a conjuntura coetânea. Toda a palavra 

deve compreender-se a partir do seu sitz im lebem1, isto é, a experiência da palavra 

humana na própria vida dos homens. Por isso, a chave hermenêutica que nos permite 

situar a palavra, seja ela qual for, e captar-lhe o sentido possível, mais próximo daquele 

que o seu autor lhe quis imprimir e da eficácia da sua recepção, é a História. Também 

aqui a própria História se revela mãe e mestra, que nos conduz, como criança que dá os 

primeiros passos, em direcção ao futuro, e que, pela experiência do passado, nos ensina 

quem somos e o que é o mundo que nos rodeia. 

Com esta preocupação de contextualização, estruturámos a nossa investigação 

em duas partes. Na primeira, fizemos o levantamento dos textos pedagógicos de O 

Panorama. Na segunda, procurámos responder às perguntas há pouco formuladas. 

Os resultados das tarefas prosseguidas na segunda parte distribuem-se por  seis 

capítulos: 

1.º  Metodologia, em que recapitulámos os passos da investigação, desde a 

tomada de decisão, quanto à escolha do tema, até à apreciação dos 

resultados obtidos; 

2.º  Breve contextualização histórica do tempo em que O Panorama se 

publicou, em que, a fim de melhor compreendermos o alcance dos textos 

em análise, procurámos gizar os contornos da situação sócio-política 

portuguesa, nos anos que se seguiram à implantação do liberalismo, e 

delinear a evolução da educação pública e das ideias pedagógicas, em 

Portugal, nos três primeiros quartéis da centúria oitocentista;   

3.º  O Panorama: um Jornal Instrutivo, em que intentámos caracterizar 

sumariamente o periódico estudado , a sua génese e o seu 
                                                 
1  Cf. RODRIGUES, João Bartolomeu – Da linguagem à comunicação do Evangelho 

[Dissertação de Mestrado em Cultura Portuguesa] Vila Real: UTAD, 2003, p. 16. 



 7

desenvolvimento , os nomes que lhe deram visibilidade, as causas a que 

deu destaque e os temas de que cuidou mais repetidamente, o impacte que 

teve na sociedade coeva e as marcas que os tempos seguintes retiveram da 

sua publicação; .  

4.º  A Educação no Jornal O Panorama, em que, partindo  dos textos 

recolhidos e tendo como preocupação escolher o melhor de muito da 

antologia resultante, procurámos  evidenciar as linhas mestras das 

posições e concepções pedagógicas que nela tomaram forma, com 

particular destaque para a emergência da educação de infância, em 

Portugal, e para o debate em torno da instrução popular;  

 5.º  Identificação dos Textos Pedagógicos de Herculano, no qual damos conta 

dos  nossos esforços na tentativa de identificar os artigos de teor 

pedagógico, ocultos sob a capa do anonimato, provenientes da pena de 

Herculano. 

6.º  O Pensamento Educativo de Alexandre Herculano, o Director de O 

Panorama em que  procedemos à apresentação sistemática das ideas  

veiculadas  pelos textos  identificados no capítulo anterior. 
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Capítulo I - METODOLOGIA 

 

O primeiro era o de jamais receber por verdadeira 
coisa alguma que eu não conhecesse evidentemente 
como tal: isto é, o de evitar cuidadosamente a 
precipitação e a prevenção; de não compreender nada 
mais nos meus juízos senão o que se apresentasse tão 
clara e tão distintamente ao meu espírito que não teria 
qualquer ocasião de o pôr em dúvida. 

Descartes 

 

 

1. Notas prévias sobre a problemática da investigação 

Propomo-nos desde já recapitular os passos metodológicos desta investigação, 

desde a tomada de decisão quanto à escolha do tema, até ao terminus da mesma. Nela 

daremos conta do modo como abordámos, estudámos e apresentámos os resultados do 

nosso estudo.  

Se entendermos a investigação como um processo  sistemático de pesquisa, 

recolha, organização, análise e interpretação de dados, racionalmente determinado por 

perguntas explícitas e pertinentes, e de apresentação coerente e documentada dos 

resultados obtidos, poderemos concebê-la como um caminho que, afinal, por mais nítida 

que seja a direcção em que se queira prosseguir e por mais claras que sejam as questões 

a que se queira dar resposta, só se faz caminhando, que não está feito, e se vai fazendo, 

à medida em que cada passo permita superar obstáculos e explorar oportunidades 

imprevistas. 

 Motivados para o exame de O Panorama, pelo facto de quinze dos dezoito 

volumes a que deu origem (as quatro primeiras séries) fazerem parte do acervo 

bibliográfico da Biblioteca Municipal de Vila Real, tivemos presente, desde a primeira 

hora, a recomendação de Raymond Quivy e de Luc van Champenhoudt, ao lembrarem 

que as dificuldades colocadas por um desenho francamente satisfatório de uma pesquisa 

exequível, a partir de uma ideia mais ou menos difusa, podem causar aquilo que 
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designam por “angústia paralisante”. Aconselham, por isso mesmo, que o projecto de 

investigação vá sendo feito, pouco a pouco, circunscrevendo cada vez mais o âmbito do 

problema, clarificando cada vez mais as questões que hão-de nortear o trabalho do 

investigador2. Quer isto dizer  que a operacionalização do projecto deve ser ensaiada 

desde o princípio e que, para tanto, “o investigador deve obrigar-se a escolher 

rapidamente um fio condutor tão claro quanto possível, a fim de que o seu trabalho 

possa iniciar-se sem demora e estruturar-se com coerência”3. 

A diversidade de frentes  que se apresentavam como objecto de investigação, 

obrigaram-nos não só a precisar os nossos objectivos, mas de igual modo a delimitar a 

temática de investigação, estabelecendo balizas metodológicas capazes de guiar o 

processo investigativo e ajudar a controlar o risco da dispersão. Querer abarcar o 

mundo, ou pretender meter a água do mar na cova que se cava na areia da praia não 

chega a ser, sequer, uma utopia. Todavia, é uma tentação que, com frequência, de forma 

mais ou menos velada, assalta a mente de quem defronta problemas intrinsecamente 

complexos, ou seja, problemas que, pela sua própria natureza, não se esgotam num 

pequeno número de aspectos claramente circunscritos, mas, pelo contrário, são sempre 

susceptíveis de alargamento e de abertura a mais elementos e relações do que os 

considerados inicialmente e nas suas sucessivas formulações.  

Embora avisados de tal risco, a influência capital que o primeiro director de O 

Panorama exerceu sobre a sociedade do seu tempo e o lugar ímpar que, passado mais 

de um século e meio, continua a ocupar na cultura nacional obrigaram-nos a considerar 

uma nova linha de indagação, cuja pertinência conduziu a que, ao lado da elaboração da 

Antologia de Textos Pedagógicos, elegêssemos, ainda, como finalidades igualmente 

relevantes, desocultar os artigos de teor pedagógico de Alexandre Herculano, 

escondidos, sob a sombra do anonimato, nas páginas da publicação que ajudou a fundar, 

e indiciar o pensamento educativo veiculado nesses textos. 

                                                 
2  QUIVY, Raymond; CHAMPENHOUDT, Luc van – Manual de investigação em ciências 

sociais. Lisboa: Grádiva, 1992, p. 29.   
3  QUIVY, Raymond; CHAMPENHOUDT, Luc van – Manual de investigação em ciências 

sociais. Lisboa: Grádiva, 1992, p. 29.   
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2. Tema e problema da Investigação 

2.1. Nota sobre a escolha do tema  

Tanto quanto pudemos saber, a problemática da educação no jornal O Panorama 

ainda não tinha sido estudada.  Tudo o que encontrámos, sobre o assunto, foram 

afirmações muito generalistas e muito escassamente fundamentadas,  sistematicamente 

replicadas pelos diferentes autores. Conscientes das nossas limitações permanentes e 

circunstanciais, partimos para o trabalho  com a esperança de podermos vir a dar um  

contributo para a alteração daquele estado de coisas.   

Mas, em que medida o nosso projecto poderia ser considerado pertinente e 

relevante? Em que medida poderia revestir-se da desejada dignidade académica, 

inserindo-se num campo de preocupações com importância ratificada pela comunidade 

estudiosa? Em que medida poderia adquirir significado prático, enquanto parcela do 

esforço, que consideramos inegavelmente necessário, para reconhecer o passado da 

educação em Portugal, para poder compreender o seu presente e desenhar caminhos 

para o seu futuro desejável? 

É nossa convicção, a de que, como escreveu Xavier Zubiri, 

Somos o passado, porque somos o conjunto de possibilidades de ser que [ele] 
nos otorgou ao passar da realidade à não realidade. Por isso, estudar o presente é estudar 
o passado, não porque este prolongue a sua existência naquele, mas porque o presente é 
o conjunto de possibilidades a que o passado se reduziu ao desrealizar-se.4 

Acreditamos, pois, que não é ocioso olhar para trás, perscrutando o modo como 

se geraram as circunstâncias em que somos o passado do nosso futuro. 

Na introdução à sua notavelmente detalhada “História da Educação Ocidental“, 

James Bowen, procurando sumariar os pontos de vista actualmente predominantes sobre 

as questões educativas, considera que: 

A única generalização verdadeiramente aceitável acerca da época 
contemporânea é a afirmação de que existe uma crença muito comum - implícita e 
explícita - no sentido de que a educação pode e deve extender-se em toda a medida do 

                                                 
4  XAVIER ZUBIRI -  Naturaleza, Historia, Dios. Editora Nacional, Madrid, 1959, p. 331. 
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possível, ainda que não seja de todo claro o consenso sobre as razões e os modos de 
realização desta extensão.5 

Ao longo dos dois séculos mais recentes, assistiu-se à consolidação da escola – 

como instituição expressamente organizada para a instrução sistemática e programada, 

com base na profissionalização dos que ensinam e na formalização do estatutos dos 

aprendem – e à sua disseminação e massificação, em termos tais que chegam a 

obscurecer o carácter histórico que a marca, como, alías, marca qualquer outra 

instituição. 

Historicamente situada, a escola mergulha as suas raízes num passado 

longínquo, estando invariavelmente presente em todas as sociedades que fizeram uso da 

linguagem escrita. Tendo tomado episodicamente a forma de elemento num sistema 

mais ou menos coordenado de instituições complementares, como aconteceu no tempo 

do apogeu do Império Romano, a escola, na Europa, reduziu-se e fragmentou-se, 

durante a Idade Média, em cujos finais retomou um percurso evolutivo que desembocou 

na sociedade pedagógica6 que, na actualidade, conhecemos. 

No entanto, sem desmentir a existência de um crescimento relativamente 

contínuo da escolarização, desde o momento em que, entre outros factores materiais e 

espirituais, a conjugação da imprensa de caracteres móveis com as transformações do 

cristianismo que subsumimos na ideia de Reforma prenunciaram a Revolução 

Industrial, a emergência da ciência moderna e o nascimento dos estados-nações, “há que 

reconhecer que o desenvolvimento das instituições educativas europeias foi profunda-

mente marcado pela ruptura social verificada no advento da Idade Contemporânea”7. 

Não é, portanto, nada surpreendente que, na altura em que O Panorama 

começou a ser publicado, quando ainda ressoava, entre nós, o eco da Revolução 

Francesa e na sequência imediata do conflituoso processo de instauração do liberalismo 

político, as questões pedagógicas tenham ascendido à primeira linha da discussão 

pública, na sociedade portuguesa, confirmando o que parece uma situação recorrente no 

trânsito temporal da escola: 

                                                 
5  BOWEN, James - Historia de la educación occidental. Tomo I. El mundo antiguo. 2000 a.C. - 1054 d.C. . 

Oriente Próximo y Mediterráneo. 2ª Edição. Barcelona: Editorial Herder, 1985, p. 17. 
6  A expressão sociedade pedagógica é retomada de BEILLEROT, Jacky. A Sociedade 

pedagógica. Porto: Rés – Editora, 1985.  
7  BIANCHI, José João Pinhanços de. – A reforma educativa no 1.º ciclo do ensino básico – 

uma aproximação à sua história e à sua recepção [Tese de Doutoramento apresentada à 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro]. Vila Real: UTAD, 1998, p. 242. 
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Uma constante observada na história da educação ocidental é que a idade de 
ouro da pedagogia coincide com as épocas em que aparecem profundas crises sociais. A 
decadência, a desorientação colectiva e a busca de soluções para os novos problemas 
favorecem o debate, a crítica feroz à educação vigente, fazendo-a responsável pela 
situação, e, como consequência, propiciam um aluvião de projectos e planos educativos, 
que nem sempre trazem maior clareza à situação. 8 

Os anos em que O Panorama foi dado à estampa, foram também os anos em 

que, em Portugal, se assistiu à inclusão da escola no âmbito de responsabilidade do 

Estado, acompanhando o reconhecimento do direito universal de todos os cidadãos à 

educação elementar e do papel dos sistemas escolares como suportes do crescimento 

económico, do progresso cultural e do desenvolvimento social. 

As peculiariedades da época, a longevidade e influência de O Panorama e o 

peso simbólico e político, no seu tempo e nos tempos seguintes, de uma personalidade 

com a envergadura da de Alexandre Herculano, tudo se conjuga para, a nosso ver, 

justificar a pertinência e a relevância do trabalho em que nos empenhámos. 

2.2. Finalidades e objectivos  

Elegemos, no início do nosso trabalho, os seguintes objectivos desta 

investigação: 

- elaborar uma Antologia de Textos Pedagógicos, com base em excertos  de O 

Panorama; 

- analisar e apresentar de forma organizada o conteúdo de O Panorama, 

especialmente no que se refere à temática predominante da educação; 

- pôr à prova a hipótese de que a educação, enquanto vector fundamental das 

orientações da Sociedade Propagadora dos Conhecimento Úteis, serviu de fio condutor 

ao ideário de O Panorama. 

Complementarmente, foi nossa intenção evidenciar o contributo do jornal para a 

formação da consciência alargada de uma geração que tinha como horizonte a 

Regeneração. 

                                                 
8  BUENAVENTURA DELGADO. In Fundación Santa María. Historia de la Educación en 

España y América. La Educación en la Hispania Antigua y Medieval. Madrid: Ediciones 
SM, “Presentación”, 1992, pp. 7-16. 
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A Regeneração, mais do que um movimento político, foi, parece-nos, no modo 

como Alexandre Herculano a interpretou, para a ela aderir, uma ideia que alimentou a 

intervenção cívica, com o intuito de ilustrar a Nação Portuguesa, de tal forma que 

Portugal pudesse acompanhar o desenvolvimento dos países mais avançados da Europa. 

A sua finalidade imediata, recortada no período de tumultuosa perturbação em que se 

inaugurou a ordem política constitucional, apontava para o renascimento da Nação, 

“repondo-a no carril do liberalismo de onde muito se transviara, [para] estabelecer e 

consolidar a paz nacional, a paz das armas, a paz dos espíritos, na esperança de que os 

portugueses pudessem dedicar-se ao trabalho com alegria e proveito”9. 

Entretanto, como já foi anotado, em página anterior, um novo foco foi 

polarizando a nossa curiosidade, à medida em que avançávamos na exploração do 

contéudo de O Panorama e se consolidava a percepção do papel que Alexandre 

Herculano terá tido na modelação do jornal, como seu primeiro director e, quase 

seguramente, principal redactor das edições que formaram as suas séries iniciais. 

Com efeito, no contrato que estabeleceu com a Sociedade Propagadora dos 

Conhecimentos Úteis, Herculano obrigara-se a manter quatro números de O Panorama 

antecipadamente preparados para publicação e, posteriormente, assumiu a obrigação de 

escrever pelo menos três páginas, para cada número. Por outro lado, também, de início, 

por força do contratado, o escritor não podia revelar a sua condição de autor. Assim, é 

muito provável que vários dos artigos incorporados em O Panorama, sobretudo nas 

edições correspondentes às primeiras séries, tenham sido redigidos por Alexandre 

Herculano. Quais são eles? Responder a esta pergunta, na parte respeitante a textos 

relacionados com a temática que seleccionámos,  passou, então, a ser também um dos 

nossos objectivos, naturalmente prolongado pela intenção de explicitar as ideias axiais 

que informaram os artigos correspondentes.  

2.3. Pressupostos 

Entendemos a hipótese como uma conjectura, pela qual se antecipa 

provisoriamente uma explicação possível e plausível de um problema, carecente de 

confirmação ulterior. Neste contexto, avançámos os seguintes pressupostos: 

                                                 
9  CARVALHO, Rómulo de – História do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2001, p. 786. 



 14

 

1.º - O Panorama, sem ser um jornal especializado em pedagogia, poderá ser 

considerado como uma escola popular que muito ajudou o povo 

português, no segundo e terceiro quartéis do século XIX, na luta contra a 

ignorância; 

 

2.º – O Panorama pode ser entendido como um repositório, certamente 

peculiar e parcial, do pensamento pedagógico português e, em parte, 

europeu; 

 

3.º – É de admitir que Alexandre Herculano, enquanto fundador e principal 

redactor de um jornal literário e ilustrativo, esconda por trás do anonimato 

das páginas de O Panorama um pensamento educativo; 

 

4.º - Admitindo o pressuposto anterior, é plausível que o pensamento 

pedagógico de Herculano seja susceptível de desocultação. 

2.4. Questões de investigação  

A demarcação, clara e precisa, daquilo que se pretende vir a saber é o ponto 

nevrálgico do delineamento de um projecto de investigação e, talvez, o requisito mais 

fundamental do seu desenvolvimento sistemático: “a organização metódica da pesquisa 

exige que, de forma tanto quanto possível inequívoca e completa, se defina o problema 

a ser investigado, enunciando claramente todas as questões de investigação”10.  

Assim, e como ponto de partida para a nossa investigação, levantámos as 

seguintes questões: 

1.ª  Qual o papel da Revista O Panorama no contexto da regeneração em 

Portugal? 

2.ª  Quais as propostas para a educação, em Portugal, presentes no Jornal 

Literário e Instrutivo O Panorama?  

                                                 
10  BIANCHI, José João Pinhanços de. – A reforma educativa no 1.º ciclo do ensino básico – 

uma aproximação à sua história e à sua recepção [Tese de Doutoramento apresentada à 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro]. Vila Real: UTAD, 1998, p. 308. 
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3.ª  Haverá um pensamento pedagógico de Alexandre Herculano, visível ou 

oculto, nas páginas do jornal de que foi fundador e principal redactor 

durante grande parte do tempo? 

4.ª  Se há, efectivamente, um pensamento educativo de Alexandre Herculano, 

em O Panorama, que ideias formam o seu núcleo? 

3. Procedimentos 

3.1. Recolha e organização de materiais 

O primeiro passo consistiu numa leitura extensiva de todo o conjunto de O 

Panorama. As poucas horas que, depois de cumpridas as nossas obrigações 

profissionais, nos restavam e coincidiam com o horário de funcionamento da biblioteca 

Municipal de Vila Real, consumiram-nos quase todo o primeiro ano de investigação, 

que dedicámos a identificar os textos de carácter pedagógico e a tomar as primeiras 

notas. Foi um período de tempo suficientemente longo, para ganhar a confiança do 

Director da Biblioteca e persuadi-lo a deixar-nos requisitar e fotocopiar uma obra 

cativa. A questão das fontes primárias parecia estar resolvida. No entanto, cedo nos 

apercebemos de que nos faltava a 5.ª série, pelo que foram ainda necessários mais 

alguns meses para que a biblioteca Municipal do Porto nos fornecesse os três último 

tomos. 

Na posse do corpus integral de O Panorama, em fotocópia, e feito o 

levantamento dos textos pedagógicos, impunha-se a sua transcrição. Tínhamos duas 

opções: a cópia dactilográfica dos textos, ou a sua digitalização em formato electrónico, 

seguida da sua conversão em texto editável. A segunda opção revelou-se vantajosa, 

porque nos habilitou a tratar qualquer texto ou imagem, e, futuramente, permitir-no-á 

disponibilizar esses conteúdos numa página da Internet. 

Digitalizar cerca de 7500 páginas revelou-se mais trabalhoso do que tínhamos 

imaginado, mas, no cabo de muitos esforços e de inúmeros e demorados contratempos, 

conseguimos levar a tarefa a bom termo, graças à colaboração do Senhor Francisco 

Ribeiro, funcionário da reprografia da UTAD, a quem aqui testemunhamos a nossa 

gratidão. 
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Munidos de um programa informático de reconhecimento óptico de caracteres 

(OCR), partimos para a segunda etapa da transcrição dos textos, que foi, de novo, um 

inesgotável manancial de peripécias: os tipos usados na impressão eram muito 

pequenos, multiplicando os erros produzidos pelo programa de OCR; partes, mais ou 

menos extensas, de muitas fotocópias apareciam manchadas, obscurecidas ou esbatidas, 

levando a que os textos nelas contidos tivessem de ser transcritos manualmente, quando 

não obrigaram a repetir a consulta das correspondentes versões tipografadas; várias 

páginas, mesmo no original, estavam impressas de forma tão irregular, ou estavam de 

tal modo desgastadas pela passagem dos anos, que até a sua leitura directa era, não só 

difícil e penosa, mas frequentemente incerta, mormente por efeito da variedade e da 

instabilidade da própria escrita, anterior à unificação da ortografia; muitos termos 

arcaicos não eram reconhecidos pelo dicionário electrónico que utilizámos, o qual, 

muitas vezes, operava correcções automáticas erradas. Em suma, por todas as 

dificuldades referidas e pela opção assumida de actualizar a ortografia, podemos afirmar 

que se tratou de um trabalho praticamente equivalente ao de uma tradução.  

3.2. Elaboração de fichas de conteúdo de toda a Antologia 

A Antologia de Textos Pedagógicos que sequenciámos, de acordo com a ordem 

cronológica da sua aparição em O Panorama, cobre, na verdade, um espectro temático 

tão amplo e diversificado que, perante a necessidade de organizar e refenciar o seu 

conteúdo, nos vimos confrontados com algumas interrogações. Como tratar uma 

quantidade tão grande de informação? O que é pertinente, para os nossos objectivos, e o 

que se torna acessório? 

Para tentar responder àquelas perguntas, elaborámos um conjunto de 98 fichas 

de conteúdo, uma por cada um dos textos analisados, totalizando 262 páginas. Cada 

ficha, tal como se mostra através do exemplo apresentado no anexo B, foi dividida em 

quatro secções, ocupando cada uma o espaço de cinco linhas, das quais a primeira e a 

segunda correspondiam, respectivamente, à parte superior e à parte inferior de uma 

página A4. 

Na parte superior apareciam os elementos que considerámos essenciais para 

referenciar cada um dos textos estudados: Título do artigo, localização (ano, volume e 



 17

página), autoria, e quaisquer outros elementos pressupostamente úteis para a 

identificação do texto. Nessa primeira secção aparecia ainda a numeração das fichas. 

A segunda secção (situada na parte inferior da página) continha o tema do artigo 

e alguns elementos estatísticos (número de páginas, parágrafos, linhas, palavras e 

caracteres). 

A terceira e a quarta secções, situadas entre a primeira e a segunda, ocupavam a 

parte  central da folha, delimitadas por uma linha vertical que formava duas colunas. Na 

coluna à esquerda, a mais estreita, correspondente à terceira secção, procedíamos ao 

registo das palavras-chaves que, no seu conjunto, nos ofereciam uma imagem 

condensada dos assuntos tratados em cada artigo e, na sua seqência, esboçavam um 

sumário mapa conceptual que nos permitia detectar o modo como se estabelecia a 

transição, de uns assuntos, para outros. A coluna situada à direita, a mais larga, 

correspondente à quarta secção, servia para realizar as fichas de conteúdo, propriamente 

ditas, destinadas a reter passagens ou elementos particularmente significativos de cada 

texto (quer sob a forma de sínteses, em que resumíamos ideias fundamentais, quer sob a 

forma de transcrições textuais) e a anotar reflexões pessoais que nos ocorriam durante a 

leitura ou referências que remetiam para a consulta de outras fichas.  

O passo que se seguiu consistiu na elaboração de um índice das palavras-chaves 

que apareciam na coluna esquerda, da parte central de cada ficha. A partir deste índice, 

que funcionou como sinopse dos assuntos da Antologia, escolhemos as linhas 

investigativas a desenvolver no IV, V e VI capítulos, e as que adiámos para trabalhos 

futuros. 

3. 3. A hermenêutica 

A primeira preocupação de que damos conta no Capítulo IV, “A educação no 

jornal O Panorama”, consistiu em decidir se, no jornal estudado, há uma ou várias 

linhas de pensamento educativo, ou, se pelo contrário, os textos se justapõem de modo 

avulso, sem qualquer fio condutor que os una e lhes conferira um grau, ainda que 

relativo, de unidade. Sempre apoiados nas fichas de leitura e no respectivo índice, 

pudemos distinguir os textos e, nalguns casos, os autores, que sustentam perspectivas ou 

propostas educativas reiteradas ou partilhadas, de outros textos, ou autores, que 
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aparecem isolados, e que, portanto, não se alinham segundo qualquer orientação 

comum. 

Recordemos também que o trabalho preparatório do Capítulo V, “Os textos 

pedagógicos de Herculano”, procurámos verificar até que ponto um conjunto de artigos 

anónimos exibia indícios que, com alguma confiança, nos permitissem atribuir a sua 

autoria a Alexandre Herculano. Para tanto, recorremos a uma grelha sinóptica, que 

elaborámos expressamente com o propósito de detectar características do conteúdo 

ideológico e da forma lexical, sintáctica estilística recorrentes nos textos. 

E lembremos, ainda, que, com o Capítulo VI, “O pensamento educativo de 

Alexandre Herculano”, pretendemos expor o nosso balanço sobre as ideias educativas 

divulgadas, em O Panorama, pelo seu primeiro director, o que impôs que, além do seu 

inventário, tivéssemos necessidade de apreender o seu eventual sentido global. 

Em todos os casos que acabámos de mencionar, o nosso trabalho assentou na 

análise e na síntese de textos, tendo forçosamente em atenção, não apenas a nossa fonte 

primária, a antologia que organizáramos – a qual, pela sua própria natureza de 

colectânea, suscita complexos desafios interpretativos, decorrentes da pluralidade dos 

autores e da diversidade dos textos –, mas também uma numerosa variedade de fontes 

secundárias, nomeadamente, a historiografia e a literatura sobre o período oitocentista, 

particularmente, aquela que incidia sobre a educação, o jornalismo, o romantismo, a 

obra de Alexandre Herculanoe O Panorama. De solução incerta, controversa e 

provisória, os problemas de interpretação suscitados, por cada uma e pelo conjunto das 

obras utilizadas, não poderiam deixar de ser enfrentados, na tentativa de fundamentação 

dos nossos próprios pontos de vista. 

Estamos conscientes de que toda a obra de pensamento, e muito mais quando se 

trata de uma obra colectiva, se constitui em função de certos temas estruturantes, que 

apresentam uma relação intrínseca ou que, graças ao esforço organizativo do intérprete, 

podem ser postos em relação, articulando elementos provenientes de diferentes círculos, 

mais ou menos concêntricos, em que a obra se inscreva. 11 

Por vezes, o texto revela-se insuficiente para apreender o alcance de certas 

afirmações. Urge, então, buscar ou prospectar, fora do texto, os dados requeridos pela 

                                                 
11  PASZKIEWICZ, Cristiana Abranches – A Filosofia pedagógica de Delfim Santos [tese de 

doutoramento apresentada à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro]. Vila Real, 
1997, pp. 16-17. 
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determinação do seu sentido, ou seja, torna-se necessário apreciar o contexto, o 

conjunto ou família textual de que o texto é membro, no qual se procura encontrar 

aquilo de que a interpretação carece, para se completar, e que o texto, por si só, não 

contém e que, por isso, não pode fornecer. E quando as ambiguidades ou as 

indeterminações não encontram solução, através da exploração do contexto, da inserção 

no corpo intertextual para que o texto remete, ou com que se relaciona, há que 

considerar o seu referente extra-contextual, o que está aquém e para além do texto em 

causa e de todos os textos que invoca, quer dizer, o conhecimento disponível sobre o 

quadro de circunstâncias em que o texto foi gerado, circulou e exerceu a sua influência. 

No entanto, não pretendemos ficar escravos das opções metodológicas fixadas a 

anteriori. Foi nossa convicção que deveriam ser os problemas a solicitar a metodologia 

adequada para responder às perguntas que se iam levantando, como aconteceu com a 

identificação dos textos que Herculano terá publicado anonimamente, caso em que foi 

necessário recorrer a uma hermenêutica extra-contextual que, entre outros 

procedimentos, explicitaremos, no Capítulo VI. 
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Capítulo II – BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO 

TEMPO EM QUE SE PUBLICOU O PANORAMA 

Bom mestre! Que sedutor e risonho que é o quadro 
dos frutos que produz! Tudo são bênçãos em torno 
dele. De tenras vergônteas fez a sua ilustração e bom 
espírito os melhores esteios sociais. Deu aos pais, 
filhos submissos e respeitosos, que lhes encham de 
contentamento a velhice: para a família e para a 
sociedade criou membros mais acrisolados nos 
afectos, mais ternos nos sentimentos; membros que 
hão-de preparar novo lustre, aos seus nomes e aos dos 
seus; que no amor à aplicação, no ódio à preguiça e à 
guerra, prometem às esposas esteio e paz afectuosa; 
aos filhos descendência mais ilustre; à nação mais 
uma pérola, mais um servidor de consciência, que não 
a engane, e lhe aproveite como cento!  

 
  José de Torres – Pan 1853 

0. Nota introdutória 

O jornal O Panorama foco central do nosso trabalho, publicou-se entre 1837 e 

1868, período em que a história portuguesa ficou marcada por profundas e, por vezes, 

violentas transformações e que, no âmbito que mais nos interessa, pode considerar-se 

como a fase do nascimento de um sistema escolar público. 

Neste capítulo, pretendemos apresentar muito resumidamente alguns dos factos 

capitais que determinaram a evolução sócio-política, ao longo do período referido, e 

inventariar as principais iniciativas estatais no plano da educação. 

Assim, começaremos por sintetizar, em poucos parágrafos, as ocorrências 

políticas, desde o advento do liberalismo até ao reinado de D. Maria II. 

De seguida, assinalaremos, em primeiro lugar, as marcas mais salientes da 

construção normativa do sistema escolar público e, em segundo lugar, faremos 

referência à obra dos mais salientes pedagogos da época.  
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1. Evolução política 

1.1. A Revolução liberal e o absolutismo (1820-1834) 

No dia 24 de Agosto de 1820, na cidade do Porto, estalou e triunfou a Revolução 

Liberal. Ela representou, no plano simbólico, o levantamento de algumas camadas, 

particularmente as da burguesia, contra as práticas abusivas do Antigo Regime.  

1.1.1. D. João VI e a Carta Constitucional 

D. João VI regressou a Portugal no dia 4 de Julho de 1821, tendo deixado no 

Brasil o seu filho primogénito D. Pedro como regente. No dia 7 de Setembro do mesmo 

ano, o Brasil proclamou a independência e aclamou D. Pedro como Imperador. 

No dia 1 de Outubro do mesmo ano, contra a sua vontade, D. João VI jurou a 

Constituição. 

Qualquer revolução tem como contraponto, no mínimo, uma reacção. Com as 

profundas alterações levadas a cabo pela Revolução e consequente Constituição, gerou-

se um clima de crispação social: os defensores do antigo regime viram os seus poderes e 

privilégios desinstalados e definitivamente abolidos. D. Miguel, aproveitando essa onda 

de descontentamento, liderou e personificou a reacção e luta anti-liberal que acabaria 

por lançar o país em sangrenta guerra civil. 

 Apoiado pelas forças militares, D. Miguel lançou em 27 de Maio de 1823, em 

Vila Franca, o pregão da revolta:  

sem forças para resistir, as Cortes dissolveram-se e o rei aceitou os factos consumados, 
suspendendo a vigência da Constituição de 1822 e prometendo a promulgação de nova 
lei fundamental que garantisse a segurança pessoal, a propriedade e os empregos.12  

Era a Vilafrancada, a assinalar o terminus do primeiro período constitucional. 

Em ordem a agradar aos revoltosos, o rei promulgou uma série de providências 

que iam no sentido de repor a situação anterior à revolução.  

No dia 6 de Março de 1824, é restabelecida a censura e revogada a lei que 

estabelecia a liberdade de imprensa. Insatisfeito com a moderação do pai, D. Miguel 

                                                 
12 SARAIVA, José Hermano – História concisa de Portugal. Mem Martins: Publica Europa 

América, 1999, p. 284. 



 22

organizou outra revolta, que ficou conhecida por “Abrilada”, por ter ocorrido em Abril 

de 1824: 

D. Miguel, à frente do exército, anunciou que a vida do rei corria perigo, 
prendeu os ministros e preparou-se para assumir o poder. O corpo diplomático 
interveio, retirando o rei do paço, onde estava prisioneiro, e conduziu-o a uma nau surta 
no Tejo. Aí pôde D. João VI recuperar o domínio da situação. D. Miguel foi mandado 
sair do país e a corrente moderada manteve-se no poder13. 

1.1.2. Portugal entre o fogo cruzado dos liberais e dos miguelistas 

D. João VI morre em Março de 1826 e, com a morte do rei, coloca-se o 

problema da sucessão. Mas a questão dinástica da sucessão do trono confunde-se com a 

questão política do momento. Dos dois candidatos ao trono, um, D. Pedro, era o 

representante do constitucionalismo e a expressão da continuidade, ao passo que o 

outro, D. Miguel, representava a ortodoxia do absolutismo. A regência nomeada pouco 

antes da morte do rei tentou resolver este problema, declarando D. Pedro, Imperador do 

Brasil, como rei legítimo de Portugal. Face à impossibilidade de governar dois reinos, e 

às adicionais dificuldades que se adivinhavam, D. Pedro  

tentou uma solução de compromisso que, a seu ver, lhe granjearia o apoio das 

três correntes: liberais, moderados e absolutistas. Essa solução consistia em abdicar da 

coroa portuguesa numa filha, Maria da Glória, então com sete anos; a abdicação 

dependia de duas condições: que em Portugal fosse jurada uma nova constituição, a 

Carta Constitucional, e que D. Miguel casasse com a pequena rainha”14.  

 

Porém, o plano de D. Pedro frustrou as expectativas de todos: os liberais 

vintistas não concordavam com a Carta Constitucional; os miguelistas queriam D. 

Miguel no Governo e exigiam o regresso ao poder absoluto; os moderados temiam a 

ameaça da contra-revolução que era iminente. 
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14  SARAIVA, José Hermano – História concisa de Portugal. Mem Martins: Publicações 
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 D. Miguel regressou ao país, de onde tinha saído em consequência da Abrilada, 

e satisfez a primeira condição: jurou fidelidade a D. Pedro e a D Maria, tal como jurou a 

Carta Constitucional. Tudo isto se passou em 1826.  

Face à pressão vinda da facção absolutista e, particularmente, dos seus 

conselheiros, para ignorar os juramentos e fazer-se proclamar monarca absoluto, D. 

Miguel não hesitou em dissolver as Cortes, em Março de 1828, tendo-as convocado, de 

novo, em Julho do mesmo ano, mas à maneira antiga, por ordens. Nelas foi proclamado 

rei legítimo de Portugal. Assim, foi restaurado o absolutismo radical da ala da extrema-

direita, chefiado por D. Miguel e apoiado por sua mãe. 

Para bom número de liberais, o destino foi o exílio, de onde olhavam a pátria, 

num misto de saudade e de esperança, e de onde, em nome da mesma esperança, 

organizaram a resistência. 

Foi nos Açores, na ilha Terceira, baluarte da resistência liberal, que se formou 

um governo de regência em nome de D. Maria II. Seu pai, D. Pedro IV, em Junho de 

1832 saiu guarnecido de Ponta Delgada, em direcção ao continente, fazendo-se 

acompanhar de 7500 homens, com a intenção de tomar o poder. Desembarcaram em 

Mindelo e instalaram-se no Porto. Ao cerco miguelista de cerca de 80 000 homens, 

resistiram com bravura, durante um ano, as hostes liberais, no meio de sangrentas 

batalhas, travadas entre irmãos, filhos da mesma pátria. 

Pouco a pouco, os liberais ganhavam vantagem, de tal forma que, no dia 24 de 

Julho de 1833, D. Pedro IV entrou em Lisboa, quase sem resistência dos miguelistas, o 

que foi decisivo para definir a sorte final na guerra. Mas as lutas continuaram até à 

assinatura da convenção de Évora-Monte em 29 de Maio de 1834 e consequente exílio 

de D. Miguel. 

1.2. O segundo liberalismo: da esperança à desilusão 

O regime que se implantou em 1834 em Portugal, não só representa uma ruptura 

com a conjuntura do quadro histórico de 1820, como inaugura uma segunda fase do 

liberalismo, a qual  

não se estabeleceu por via de uma revolução, mas no termo de uma guerra cruel que 
atingiu todas as estruturas do País, pelo que tinha de superar a antinomia do liberalismo 
como força redentora face ao absolutismo. Mais do que na crítica do antigo regime, 
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impunha-se agora consolidar o Estado que a sorte das armas favorecera. Havia que 
reunir as forças políticas que se opunham dentro do sistema para que o ideal da vitória 
se viesse a transformar em fecunda acção política.15 

Podemos afirmar que 1834 é o marco que separa por justaposição o Portugal 

Antigo do Portugal Novo. Para trás, fica a memória, ainda viva, de um país abalado por 

tempestades políticas e a guerra civil que lhe ensanguentou o solo; doravante, nasce o 

sonho da liberdade e do progresso, assim caracterizado por um jornal da época: 

A época de terror e luta que atravessámos deixou em nós profundas impressões 
que o tempo não as poderá facilmente delir, e todos os nossos sentimentos, postos em 
acção por uma série de acontecimentos incalculáveis, ainda não poderão assentar; as 
paixões em agitação e até em combate, nem nos podem ainda bem reflectir que 
gozamos as delícias de um mundo livre. Em tais circunstâncias, pois será bem difícil 
conciliar a atenção pública, por tantas e tão justas causas distraída; no entanto, depois 
do restabelecimento das liberdades pátrias, cumpre promover a difusão da instrução 
pública, a base mais sólida e inconcussa [sic] em que aquelas podem assentar, e pouco a 
pouco ir reparando as ruínas causadas pelos anos do império da ignorância e da 
inquietude16. 

Aniquilado o absolutismo, esperava-se um tempo novo: um tempo em que de 

alguma maneira Portugal pudesse recuperar da estagnação belicosa de 14 anos 

cumulativos ao atraso de dois séculos consecutivos em que o país havia mergulhado: 

Já é tempo que a todos chegue o reinado da luz. Portugal está atrasadíssimo no 
que propriamente se diz civilização derivada da ilustração. […] Se até agora, segundo 
Chauchard e Munia «guerras contínuas, depois o jugo pesado de Espanha, a opressão 
da inquisição, e nos últimos tempos, excessos de um governo despótico, impediram (em 
Portugal) o progresso das ciências e das letras», essas razões de desculpa passaram. A 
influência dos últimos tempos quase lhes varreu de todo a memória. Chegado é o tempo 
do trabalho e das melhorias úteis.17 

Porém, a seguir à tempestade não se segue, necessariamente, a bonança.  

O fim da guerra civil não significou estabilidade para o País. Os liberais 
achavam-se minados por divisões internas e a reintegração dos absolutistas na família 
política só contribuiu para piorar a situação. Exacerbaram-se as perseguições contra o 
lado vencido, com os confiscos e as destruições acompanhantes.18 
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16  Repositório Literário (1834), Introdução ao nº. 1. 
17  Pan 1853, p.226. 
18  OLIVEIRA MARQUES, de António Henrique Rodrigo de – História de Portugal. Lisboa: 

Palas Editores, 1977, pp. 94-95. 
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Em síntese, a situação política em 1834 caracterizava-se pela precariedade a 

todos os níveis: crise económica, ideológica e militar e marginalização das camadas 

populares.  

D. Pedro faleceu nesse mesmo ano, e a princesa, com apenas quinze anos, foi 

proclamada rainha. 

A conjuntura era difícil: os liberais não conseguiram a convergência; pelo 

contrário, partidarizaram-se e hostilizaram-se mutuamente, travando, a partir de então, 

uma guerra implacável que se prolongou até 1851. 

De um lado, os vintistas, defensores da Constituição de 1822; do outro, os 

cartistas, defensores da Carta Constitucional outorgada por D. Pedro IV: «[…] a 

Constituição de 1822 tinha sido elaborada pela Nação e imposta ao rei, a Carta fora 

preparada pelo rei em sua “real sabedoria” e concedida como uma dádiva à nação»19. A 

Carta representava o direito divino dos reis; era uma concessão do senhor, em vez de 

um pacto social, ao passo que a Constituição de 1822, derivava da soberania popular, 

era a consagração das doutrinas democráticas.  

Mas o país não podia esperar mais, Por isso surgiram medidas para o erguer do 

pântano em que se encontrava, logo no alvorecer do constitucionalismo:  

do ponto de vista legislativo, as inovações de maior relevo do constitucionalismo 
monárquico foram a legislação de Mousinho da Silveira, a extinção das ordens 
religiosas, as tentativas municipalistas e a publicação do Código Civil20. 

No dia 11 de Setembro de 1836 eclodiu, em Lisboa, a revolução, conhecida 

como Setembrismo, que opôs os vintistas aos cartistas. Com o setembrismo foi abolida a 

Carta Constitucional e provisoriamente restaurada a Constituição de 1822, até que 

surgisse uma nova Constituição resultante do compromisso entre ambas21. 

Ao contrário da outra revolução, o Setembrismo não foi um pronunciamento de 

chefes militares que arrastou as massas populares atrás de si; pelo contrário, foi uma 
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América, 1999, p. 292. 
21  ROCHA, Filipe – Fins e objectivos do sistema escolar português – 1.º período. Aveiro: 
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iniciativa popular à qual as tropas aderiram. José Hermano Saraiva22 dá-nos uma síntese 

admirável deste período conturbado da história portuguesa. 

O Setembrismo, que até meados do século, serviu para exprimir a ala mais 

avançada do liberalismo, aguentou-se no poder quatro anos: de 1836 a 1840. Foi um 

período de profunda instabilidade. No ano da revolução, partiu do palácio real uma 

tentativa de golpe de estado para restaurar a Carta, a Belenzada, que contou com o apoio 

de Inglaterra e da Bélgica. 

Em 1837 deu-se a revolta dos quartéis, que teve como protagonistas Saldanha e 

Terceira, razão pela qual ficou conhecida como revolta dos marechais. Durou de Julho 

a Setembro, tendo sido vencida após sangrentos combates. 

Os batalhões da Guarda Nacional (movimento paramilitar) constituíam uma 

nova força do movimento hostil ao Governo. O movimento mais activo desses batalhões 

era o dos arsenalista. Liderados por Soares de Caldeira, intentaram novo assalto ao 

poder. Este movimento foi aniquilado pelas tropas do Governo, no Rossio, no dia 3 de 

Março de 1838. 

Deste período marcado pela governação setembrista destacam-se dois aspectos 

merecedores de referência: 

No que se refere às principais inovações legislativas produzidas pelos 

setembistas, aconteceram no âmbito da cultura, onde se destaca a criação dos liceus, a 

fundação da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, da Escola Politécnica de Lisboa e da 

fundação da Academias de Belas Artes de Lisboa e do Porto.  

A Constituição de 1838 vigorou até ao golpe de estado perpetrado por Costa 

Cabral, em 1842, data em que a Rainha mandou proclamar outra vez a Carta como 

constituição política do País. Sobre a Constituição de 1838 escreve J. Hermano Saraiva: 

representa uma tentativa de compromisso entre a Carta e a Constituição de 1822: volta-
se à divisão tripartida dos poderes, desaparecendo portanto o poder moderador do rei, 
mas mantém-se-lhe o veto absoluto e robustece-se a chefia do executivo […]23.  

Costa Cabral fez uma acrobacia política: passou da esquerda radical para a 

direita cartista, ele que tinha sido um dos chefes da revolta dos arsenalistas. 
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Que consequências teve essa mudança na acção do governativa de Costa Cabral? 

Como todos os realistas, preocupou-se menos com os princípios do que com os 
factos, menos com o futuro do que com o presente. Os objectivos que se propôs atingir 
foram a restauração da ordem no estado, a eficiência do serviço público, a docilidade da 
opinião pública. Algumas reformas importantes recaíram sobre o sistema tributário e a 
contabilidade pública, os serviços de saúde, a organização administrativa, na qual 
abandonou o rumo romântico de uma descentralização para a qual se invocava a 
tradição medieval e optou-se pela subordinação das autarquias ao poder central24. 

Estas medidas, em grande parte tributárias, atingiram o país na sua totalidade e o 

descontentamento levou ao amplo movimento de Maria da Fonte contra o Cabralismo. 

A queda do ministro Costa Cabral não impediu Saldanha de continuar o modelo 

cabralista. Eclode, por isso, a revolta da Patuleia, com as juntas governativas a 

proveram e a excitaram em quase todo o Reino, o povo contra o Poder central. A 

contestação era tão forte que o Governo perdeu por completo o controlo político do 

País. Só com a intervenção estrangeira (sob a égide de Inglaterra) foram travados estes 

movimentos, cujo desfecho culminou com a assinatura da Convenção de Gramido.  

Na sequência da revolta da Maria da Fonte, Costa Cabral foi afastado do 

Governo em 1846.  

O período que se seguiu à agitação (1846-1851) foi um período de apatia, de 

estagnação, onde além das rotinas particulares nada de significativo se registou. 

Costa Cabral regressou de novo ao poder em 1849, prolongando-se a sua última 

fase, ligado à actividade de governante, até 1851.  

1.3. A Regeneração 

Em 1851, Saldanha, chefiando a revolta dos Regeneradores, afastou 

definitivamente Costa Cabral do poder. Propunha-se regenerar a nação e aproximá-la da 

Europa que cada vez mais se distanciava deste luso rectângulo, tão fértil em querelas e 

intrigas partidárias, quanto incapaz de tomar uma providência que pusesse este país em 

marcha sobre o carril do desenvolvimento. 

A rebelião estava na forja e compreendia algumas das melhores cabeças do 
Portugal de então, incluindo o grande escritor Alexandre Herculano que, durante algum 
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tempo teve papel de relevo na sua preparação e definição de objectivos. O ministério de 
Saldanha (o quinto que chefiava) reuniu personalidades competentes e adestradas, tais 
como Rodrigo da Fonseca (Reino), Fontes Pereira de Melo (Fazenda e, mais tarde, 
Obras Públicas), António Luís de Seabra (Justiça), Almeida Garrett (Estrangeiros)25. 

Foi a partir deste ano (1851) que o país conheceu um período de maior 

serenidade: as guerras civis terminaram e uma lufada de ar fresco anunciou o advento da 

tão suspirada reforma. Finalmente, entra-se numa fase de desenvolvimento e franca 

recuperação, com a chamada Regeneração. Este novo período, que se prolongou até ao 

advento da República, foi regido pela Carta Constitucional, a que se anexaram, 

sucessivos actos adicionais; no que diz respeito à actividade económica, o sector 

privado foi revitalizado, sendo acompanhado pela intervenção do Estado, que com a 

política de Fontes de Pereira Melo realizou um vasto programa. José Hermano Saraiva 

sumaria os aspectos dominantes do processo, nos seguintes termos: 

- concentração da acção estadual na realização do programa das vias de 
comunicação; 

- concentração da acção privada no comércio tornado possível pelas vias de 
comunicação; 

- preponderância dos produtos agrícolas no comércio;  
- aumento da produção dos campos com vista à comercialização do produto 

agrícola; aumento do consumo e do nível de vida das classes médias e 
correlativo aumento da importação dos produtos industriais; 

- estagnação ou crescimento lento da indústria, desnecessitada e afogada pelo 
recurso à importação; 

- diminuição da parte do rendimento da terra que fica nas mãos do camponês 
não proprietário e agravado das condições de vida do trabalhador rural;  

- crescente movimento de emigração de camponeses e formação de uma nova 
fonte de rendimento: as remessas de emigrantes; 

- instalação de um novo tipo de equilíbrio na balança de pagamentos: défice 
provocado pelo aumento de consumo das classes médias é coberta pelas 
remessas dos emigrados, que permite o adiamento da instalação dos meios 
de produção internos.26 

Do ponto de vista político, aquilo que melhor caracteriza o novo modelo do 

regime é o rotativismo, ou seja, o entendimento dos partidos (o dos regeneradores e o 

dos progressistas), no sentido de uma alternância pacífica e efectiva no poder, de acordo 

com a conjuntura. Dado que a formação do governo precedia as eleições, só poderia ser 
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viciado “pela influência exercida pela classe no Poder e pela grande burguesia, sua 

apoiante, sobre os eleitores, cujo voto era manipulado por pressões de vária ordem (o 

caciquismo)”. 

As grandes reformas de Mouzinho da Silveira sofreram vicissitudes, 

particularmente no que diz respeito à falta de vontade política da parte dos dirigentes 

para as levar até às últimas consequências, decorrentes das divergências que opunham a 

burguesia rural à nova aristocracia liberal, emergente da burguesia urbana, “que, no 

período cabralista, é reforçada com barões e viscondes, honrarias distribuídas pelo 

Governo, que mantêm a tara da nobilitação pombalina e, portanto, a mentalidade de 

terratenente: recorde-se que a extinção dos grandes morgadios só foi conseguida em 

1868”27, no penúltimo ano de publicação de O Panorama. 

2. Breve caracterização do ensino em Portugal, de D. José a 1820 

2.1. As reformas do Marquês de Pombal  

A determinação de uma figura emblemática como a de Sebastião José de 

Carvalho e Mello, que no estrangeiro, em missão diplomática, contactou com as 

realidades educativas de outros países, foi decisiva para implementar as reformas que 

levaria a cabo. A mais conhecida delas, a abolição da Companhia de Jesus, em 1759, 

constitui o marco que motiva e assinala a secularização do ensino em Portugal 

Há, pelo menos, três figuras deste período que entre nós se ocuparam da 

problemática da educação: Martinho de Mendonça de Pina e Proença, Verney e Ribeiro 

Sanches. Martinho de Mendonça, “seguindo o exemplo de Locke, não se preocupou 

com a instrução do povo e teve em vista a educação dos privilegiados, dos nobres”28. Na 

mesma linha, Ribeiro Sanches, “numa obra [Cartas sobre a Educação da Mocidade] 

que preparou a reforma de Pombal, opõe-se energicamente à generalização do ensino 

entre o povo”29. Luís António Verney, pelo contrário, defendia o princípio de que toda a 
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criança – fosse qual fosse a sua condição social – deveria ser escolarizada, e que o 

ensino teria de ser confiado somente a quem estivesse habilitado para o exercer” 30. É a 

primeira voz em Portugal a advogar a causa da instrução popular, ao defender a sua 

generalização.  

Através das reformas de 1759 e 1772, levadas a cabo pelo Marquês de Pombal, 

lançaram-se as bases de um sistema tutelado pelo Estado. O Estado começou a assumir 

o papel de educador. 

Desta reforma destacam-se particularmente três aspectos que, adiante, 

explicitamos. 

Por um lado, ao vazio pedagógico resultante da expulsão dos jesuítas e 

consequente encerramento dos seus colégios, sucedeu a aparição de numerosas escolas 

régias, criadas por inspiração de D. Frei Manuel do Cenáculo, presidente da Real Mesa 

Censória e conselheiro da Junta de Providência Literária, que apontava para um sistema 

de ensino em três níveis: primário, secundário e superior.  

O segundo aspecto que destacamos, identifica a fórmula para financiar o 

primeiro: um imposto designado “subsídio literário”, com a finalidade de sustentar as 

escolas régias e o pagamento dos respectivos honorários dos professores.  

Finalmente, o terceiro, acima referido, mas não suficientemente explicitado, 

onde se destaca a mente iluminada de Verney, ao assumir, não só, a defesa vigorosa da 

necessidade da instrução do povo, como a sua generalização, advogando desta forma a 

necessidade da instrução feminina31. 

A uniformização e centralização dos estudos menores, por parte do Ministério 

do Reino, aconteceu com a famosa Carta de Lei de 6 de Novembro de 1772, “anulando 

a iniciativa das corporações locais. É a partir desta data que o mestre de primeiras letras 

oficial começou a ser conhecido pelo nome de mestre régio [...]”32. 

O reinado de D. Maria I, assumindo uma linha de continuidade, manteve o 

ensino sob a tutela da Real Mesa Censória. Portanto, nada de novo se registou neste 
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reinado, no campo da educação, a não ser o significativo aumento do número de 

professores régios de filosofia, retórica, grego e gramática, de 274 em 1777 para 316 em 

177933. 

Rogério Fernandes reforça a convicção de que 

a despeito de flutuações episódicas da vida educativa, designadamente durante o 
“intermezzo” da “viradeira” mariana, a estrutura do sistema escolar conserva, na 
alvorada de Oitocentos, os traços essenciais que lhe imprimira o pombalismo. O estado 
absoluto mantém as suas posições de responsabilidade exclusiva sobre a orientação 
pedagógico-administrativa das escolas, incluindo, portanto, a sua direcção ideológica.34 

2. 2. O ensino no advento do liberalismo 

As invasões francesas (1807 - 1811) e a consequente fuga da família real para o 

Brasil perturbaram gravemente a vida nacional. Reino acéfalo, barco sem leme, vagueou 

desgovernado ao sabor das ondas, contando, apenas, com esporádicas iniciativas, onde 

se destacam, no campo da instrução, duas medidas:  

- em primeiro lugar, a transformação do colégio da Feitoria (criado em 1803), 

por Portaria de 24 de Abril de 1813 e, numa segunda Portaria, datada de 7 de 

Janeiro de 1814, a sua transferência para a Luz, aparecendo com a 

designação, nesta última portaria, de Real Colégio Militar; 

- depois, e de igual modo ligado à vida militar, dentro do espírito de 

valorização das Forças Armadas, a criação das escolas regimentais, por 

provisão dos Governadores do Reino, datada de 10 de Outubro de 1815.  

A criação destas escolas surge associada à introdução, em Portugal, do ensino 

mútuo35, também chamado Lencaster, em homenagem ao seu inventor: 

Na abertura do ano escolar de 1818 funcionavam, em Portugal, 55 escolas de 
ensino mútuo nos Regimentos de Infantaria, de Cavalaria e de Artilharia, nos Batalhões 
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de Caçadores, na Guarda Real da Polícia, na Brigada Real da Marinha, no Arsenal do 
Exército, no Depósito Geral de Cavalaria e na fábrica da Cordoaria.36 

João Crisóstomo do Couto e Melo, Director das Escolas do Ensino Mútuo, no 

Relatório de 1822, refere que “mais de 8.000 discípulos se têm nelas matriculado desde 

a sua primeira abertura. No curto período de tempo de 4 anos, 552 escolas foram 

elevadas aos diferentes graus de Oficial inferior”37. Adiante acrescenta que “as escolas 

civis nas terras onde se acham as militares estão quase desertas; e não poucas têm ficado 

sem discípulos”38. 

Ferreira Gomes informa-nos que os diplomas legais insistiram sempre no 

emprego do método do ensino mútuo nas nossas escolas (e já não só nas militares) até 

aos finais da década de 6039.  

Trata-se de um acontecimento deveras importante, no contexto da actividade 

pedagógica nacional, dado o êxito que estas escolas conheceram, o que não impedirá, 

em 1852, Luís Filipe Leite de lastimar, nas páginas de O Panorama: “as escolas 

superiores e os institutos militares não são para o soldado plebeu, para o soldado-

povo”40. Depois de reconhecer a mais-valia que estas escolas representavam no contexto 

da educação portuguesa do tempo, formula alguns desejos em jeito de crítica, nos 

seguintes termos: 

Quiséramos que as escolas regimentais não fossem facultativas, mas 
obrigatórias; salvo aos que tivessem mais de trinta anos, para quem seriam facultativas, 
então. 

Quiséramos que, além das primárias elementares em cada corpo, houvesse 
também as primárias superiores, para oficiais inferiores, e para todos os alunos que não 
carecessem de frequentar as primárias. 

Quiséramos que umas e outras fossem reguladas convenientemente, pois que 
mal avisado é deixar ao arbítrio dos mestres a regular cada um a sua escola. A 
uniformidade do ensino produz a das ideias; esta, a unidade nacional, de que é 

                                                 
36 XAVIER, Cândido – Dos progressos do ensino mútuo em Portugal. APUD CARVALHO, 

Rómulo de – História do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2001, p. 530. 

37  COUTO E MELO, João Crisóstomo do – Relatório dos progressos das escolas do ensino 
mútuo. In Antologia de textos pedagógicos do século XIX. Alberto Ferreira (Org.) (vol. I). 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1971, p. 395. 

38  Ibidem, 396. 
39  GOMES, Joaquim Ferreira - Estudos para a história da educação no século XIX, 1980, em 

Estudos I, dá, além desta, outras informações sobre o ensino mútuo. 
40  Pan, 1852, p. 363. 
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congénita a opinião pública; e se isto é uma verdade em instrução, não são as escolas 
militares de diversa natureza para que não deva ter para com elas a geral interpretação41. 

3. Os primeiros passos do ensino no regime constitucional     (1820 
-1834) 

A revolução de 1820 pode ser entendida como uma extensão da reacção 

europeia levada a cabo, no continente, contra o absolutismo que marcou e estigmatizou 

o século XVIII: ela “reflecte o geral estado de espírito da burguesia nacional, desejosa 

de encontrar, quer nas cortes do Portugal gótico, quer nos exemplos do reinado de D. 

José, modelos que justificassem a sua posição progressista e regeneradora” 42. 

No que diz respeito à educação, importa ter presente que o período que se seguiu 

à Revolução foi caracterizado por um clima muito agitado, em permanente guerra aberta 

entre liberais e miguelistas: tal clima em nada contribuiu para o desenvolvimento do 

ensino em Portugal. A agitação social e política não possibilitou as condições mínimas, 

necessárias para pensar e, muito menos, implementar uma verdadeira reforma do ensino 

em Portugal. “As intervenções dessa natureza ocorreram de forma pouco coerente e 

pouco sistematizada, em face de objectivos próximos e pontuais”43 . 

É com alguma surpresa que constatamos que a Constituição Política da 

Monarquia Portuguesa, de Setembro de 1822, composta por 240 artigos, dedique três 

deles, estritamente, à instrução.44   

 Alguns consideram que se trata de uma presença reduzida. Contudo, em nossa 

opinião, este pormenor é sintomático para nos deixar perceber que os deputados de 1822 

já estavam razoavelmente sensibilizados para as questões ligadas ao ensino.  

                                                 
41  Pan, 1852, p. 363. 
42  FERREIRA, Alberto [Rec. a] – Antologia de textos pedagógicos do século XIX (vol. I). 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1971, p. 29. 
43  CARNEIRO, Henriques – Evolução e controlo do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2003, p.301. 
44  Art. 237 – Em todos os lugares do reino onde convier haverá escolas suficientemente 

dotadas em que se ensine a mocidade portuguesa de ambos os sexos a ler, escrever e contar, 
e o catecismo das obrigações religiosas e civis. 

 Art. 238 – Os actuais estabelecimentos de instrução pública serão novamente regulados e se 
criarão outros onde novamente convier para o ensino das ciências e das artes. 

 Art. 239 – É livre a todo o cidadão abrir aulas para o ensino público contanto que haja que 
responder pelo abuso desta liberdade nos casos e pela forma que a lei determinar. cf. Ibidem, 
p. 311. 
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António Nóvoa faz uma avaliação bastante positiva do ensino neste período, nos 

seguintes termos: 

Les années postérieures à la Révolution libérale de 1820 correspondent à une 
période très productive du point de vue éducationnel […]. Les libéraux, tout en 
revendiquant l’héritage pombalin, vont essayer de mettre sur pied un système 
d’enseignement, contrôlé par l’Etat, permettant l’accès des différents classes sociales à 
une “éducation populaire de base”45. 

O mesmo autor, para justificar a sua posição, invoca os debates acerca da 

instrução pública46 que se desenrolaram a partir da Revolução, subordinados a três 

vectores fundamentais: 

1.º - A liberdade de ensino – de acordo com o decreto de 28/06/1821, qualquer 

cidadão podia abrir uma escola de primeiras letras, sem que para tal 

necessitasse de prévia autorização do Estado47 

2.º - A gratuidade do ensino – apesar de ser matéria mais ou menos consensual, 

a lei, per se, não gerou as condições necessárias e suficientes para que a 

generalidade das crianças desfavorecidas tivesse acesso à escola; 

3.º - A obrigatoriedade do ensino – esta foi uma das medidas que praticamente 

todos os documentos contemplavam, mas cuja aplicação prática se revelou 

ineficaz48. 

Luís de Albuquerque, referindo-se à liberdade de ensino, comenta o referido 

Decreto, nos seguintes termos: 

                                                 
45  NÓVOA, António – Les temps des professeurs – analyse sócio-historique de la profession 

ensignant au Portugal (XVIII-XXème siècle). Lisboa: Instituto Nacional de Investigação 
científica, 1987, p. 329. 

46  As referidas medidas invocadas por António Nóvoa são medidas avulsas tomadas por 
Decreto da Regência de 30/06/1821, com base naquilo que havia sido decidido pelas Cortes 
de 28/06/1821. 

47  Este decreto seria revogado por D. João VI como uma das medidas tomadas após a 
Vilafrancada, com a justificação seguinte: “Permitia a toda e qualquer pessoa o ensino 
público e o abrir escolas de primeiras letras […] franquendo assim a porta da imoralidade e 
destruindo os primeiros elementos da educação e da instrução que tem sido sempre um dos 
principais objectos da solicitude de todos os governos civilizados, para que não se ensine 
alguma doutrina contrária à religião, aos bons costumes e aos princípios dos mesmos 
governos e tranquilidade publica.” (Citado por CARVALHO, Rómulo de – História do 
ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 536.) 

48  Cf. NÓVOA, António – Les temps des professeurs – analyse sócio-historique de la 
profession ensignant au Portugal (XVIII-XXème siècle). Lisboa: Instituto Nacional de 
Investigação científica, 1987, p. 330. 
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[…] era fruto das próprias condições de momento […] correspondia à necessidade 
permanente de obter, sem encargo para o estado, um grande número de escolas que 
faltavam […] É bem evidente […] quanto de ilusão havia no optimismo idealista com 
que se subestimava o esclarecimento dos pais das crianças em idade escolar, supondo-os 
todos em condições de fazer por si a escolha dos professores que mais convinham à 
educação de seus filhos.49 

Apesar do contexto de instabilidade política provocado pela crispação que opôs 

absolutistas a liberais, ainda no tempo de D. João VI, surgiu um projecto de reforma 

geral do ensino intitulado Ideias sobre o estabelecimento da Instrução pública 

dedicadas à nação portuguesa e oferecidas aos seus representantes, apresentado às 

Cortes por Luís da Silva Mousinho de Albuquerque. Concebido em França, à luz das 

ideias pedagógicas que circulavam naquele país, foi dado à estampa em Paris em 1823. 

Nele, Mousinho de Albuquerque concebe a instrução como  

uma dívida sagrada dos governos, cujos povos têm um direito inegável de exigi-la, e os 
representantes do povo devem ocupar-se da sua organização, legislar pronta e 
eficazmente sobre este objecto e vigiar em que o poder executivo ponha em vigor o que 
a este respeito for legislado50.  

As despesas com a instrução pública seriam da responsabilidade do Estado e não 

dos particulares. Propõe a destituição e renovação da universidade,  

essa instituição radicalmente viciosa, em converter os seus bens e as suas rendas em 
bens e rendas nacionais, em pôr os empregados na instrução pública ao nível dos outros 
funcionários a quem a nação remunera de seus cofres o serviço que deles exige51.  

Propõe que os professores recebam salários dignos de acordo com a função que 

desempenham: “todo o professor deve pois receber um salário que lhe procure uma 

honesta subsistência e o dispense da necessidade de dar-se a outro trabalho para a sua 

sustentação”52. O professor deverá “ensinar sempre […] com inteira e plena 

                                                 
49  ALBUQUERQUE, Luís – Universidade (s), história, memória e perspectivas – Actas 1- 

Congresso História da Universidade – 7º centenário. Coimbra, 1991, p. 79. 
50  MOUSINHO DE ALBUQUERQUE, Luís da Silva – Ideias sobre o estabelecimento da 

instrução pública dedicadas à nação portuguesa e oferecidas aos seus representantes. In  
Antologia de Textos Pedagógicos do século XIX  (vol. III). Alberto Ferreira Org.. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1975, p. 5. 

51  MOUSINHO DE ALBUQUERQUE, Luís da Silva – Ideias sobre o estabelecimento da 
instrução pública dedicadas à nação portuguesa e oferecidas aos seus representantes. In  
Antologia de Textos Pedagógicos do século XIX  (vol. III). Alberto Ferreira Org.. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1975, p.7. 

52  MOUSINHO DE ALBUQUERQUE, Luís da Silva – Ideias sobre o estabelecimento da 
instrução pública dedicadas à nação portuguesa e oferecidas aos seus representantes. In  
Antologia de Textos Pedagógicos do século XIX  (vol. III). Alberto Ferreira Org.. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1975, p. 9. 
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independência do capricho ou arbítrio de qualquer autoridade”53; a instrução pública 

deverá ser gratuita e para todos, independentemente do sexo ou da nacionalidade54. 

Os estabelecimentos de instrução pública, de acordo com o seu projecto, 

classificavam-se segundo quatro categorias: 

- escolas  primárias, que funcionariam uma para cada sexo em cada 

freguesia, nas quais se aplicaria o método de ensino mútuo; 

- escolas secundárias, uma ou duas em cada cabeça de comarca, nas quais se 

ensinaria Português e Latim, Geometria Descritiva e Desenho Linear, 

Mecânica Elementar e Agricultura; 

- liceus, um em cada capital de província e dois em Lisboa, onde se ensinaria 

Grego, Francês e Inglês, Lógica e Retórica, Direito Natural, Física e 

Química, Geografia e História, especialmente nacional; 

- academias, que seriam três, em Lisboa, Porto e Coimbra, cada uma com 

cinco faculdades: Ciências Exactas, Ciências Naturais, Medicina, Direito e 

Letras55. 

Registe-se também a criação, em 1825, das escolas Régias de Cirurgia de Lisboa 

e do Porto, respectivamente nos Hospitais de S. José e Misericórdia, com a duração do 

curso de cinco anos. 

No campo da instrução, a actuação de D. Miguel gerou o caos, com contínuas 

inspecções e sucessivos interrogatórios à vida privada e consequentes perseguições e 

encerramento de escolas:  

Sucederam-se as devassas à vida profissional e à vida privada de professores e 
mestres, para conhecimento das suas inclinações políticas. As devassas deviam repetir-
se todos os anos para detectar qualquer mudança de comportamento que o alvejado 

                                                 
53  MOUSINHO DE ALBUQUERQUE, Luís da Silva – Ideias sobre o estabelecimento da 

instrução pública dedicadas à nação portuguesa e oferecidas aos seus representantes. In  
Antologia de Textos Pedagógicos do século XIX  (vol. III). Alberto Ferreira Org.. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1975, p.9. 

54  MOUSINHO DE ALBUQUERQUE, Luís da Silva – Ideias sobre o estabelecimento da 
instrução pública dedicadas à nação portuguesa e oferecidas aos seus representantes. In  
Antologia de Textos Pedagógicos do século XIX  (vol. III). Alberto Ferreira Org.. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1975, pp. 8-9. 

55 MOUSINHO DE ALBUQUERQUE, Luís da Silva – Ideias sobre o estabelecimento da 
instrução pública dedicadas à nação portuguesa e oferecidas aos seus representantes. In  
Antologia de Textos Pedagógicos do século XIX  (vol. III). Alberto Ferreira Org.. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1975, pp. 12-24; cf. CARVALHO, Rómulo de – História 
do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 536. 
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tivesse tido. Só uma lista datada de 1828 aponta 218 nomes de mestres e de professores, 
de primeiras letras e de latim, que tinham sido afastados do serviço.56 

José Silvestre Ribeiro57 lembra-nos que, além dos professores, também os 

estudantes constituíam para o Estado igual fonte de preocupações: 457 estudantes foram 

expulsos da Universidade de Coimbra em 1828 e 1829. 

Deste período regista-se a redacção de duas obras pedagógicas, embora nenhuma 

delas seja representativa do actual governo: a primeira, Mentor da Mocidade ou Cartas 

sobre a Educação, de Borges Carneiro, escrita em 1828, na prisão, e publicada apenas 

em 1844; a outra, de Almeida Garrett, intitulada Da Educação, redigida no ano 

seguinte, em pleno exílio. 

4. A evolução caótica do ensino no alvorecer do 
constitucionalismo: a reforma de 1835 

Note-se que a questão da instrução e da formação do espírito público surge nas 

mentes dos espíritos ilustrados, particularmente na dos que tinham vivido como 

emigrados em Inglaterra e França, como a única opção capaz de sarar as graves feridas 

provocadas, nos últimos séculos, por políticas desastrosas, obscurantistas e nefastas: 

90% de analfabetos são o indicador mais preciso da trágica e vergonhosa situação a que 

se juntava o atraso industrial58. 

Reclamava-se, por todo o lado, a instauração de uma educação de base, onde a 

instrução fosse nacional, gratuita, obrigatória para todas as classes e para ambos os 

sexos. Tornando-se esta ideia cada vez mais consensual, rapidamente se converteu em 

                                                 
56  CARVALHO, Rómulo de – História do Ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2001, p. 541; cf. ALBUQUERQUE, Luís – Universidade (s), história, memória 
e perspectivas – Actas 1- Congresso História da Universidade – 7º centenário. Coimbra, 
1991, pp. 130-135; vejam-se ainda os inquéritos referidos por CARNEIRO A. Henriques – 
Evolução e controlo do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, 
p. 337, onde a vida particular dos professores era vasculhada e seguida de perseguições, 
particularmente a dos Malhados. O mesmo autor apresenta um requerimento de um 
professor, que revela a situação miserável em que estes viviam, ao solicitar a dispensa de se 
apresentar diariamente na escola, como a lei obrigava, em virtude de ser perseguido pela 
fome e pela miséria. 

57  Cf. RIBEIRO, José Silvestre – História dos estabelecimentos scientíficos, literários e 
artísticos, vol. X. Lisboa: Acad. Ciências. 

58  CARVALHO, Rómulo de – História do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2001, pp. 548-549. 
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dogma entre os pensadores oitocentistas. Era, talvez, o único ponto em que todos 

estavam teoricamente de acordo. 

Em Julho de 1835, num Gabinete presidido pelo Marechal Saldanha, o 

Ministério do Reino foi entregue a Rodrigo de Fonseca Magalhães, da facção cartista. 

Este propôs-se levar a efeito a reforma do ensino em Portugal. No âmbito das medidas 

tomadas, deu prioridade ao ensino primário.  

O primeiro decreto da sua responsabilidade, datado de 11 de Agosto de 1835, 

visava a abertura de duas Escolas Normais Primárias, uma em Lisboa, e outra no Porto, 

as quais seriam obrigatoriamente frequentadas pelos professores das respectivas cidades 

e pelos candidatos a professores. Um dos principais objectivos destas escolas consistia 

em preparar indivíduos para assumirem as funções de dirigentes das escolas normais 

regionais, cuja criação estava prevista no referido decreto59. 

O segundo decreto emanado da secretaria de Rodrigo da Fonseca, a 7 de 

Setembro de 1835, foi intitulado Regulamento Geral da Instrução Primária. O que é 

que este famoso decreto trouxe de novo à educação em Portugal, para a reforma de 

Rodrigo da Fonseca merecer os maiores elogios, chegando mesmo a ser considerada por 

Sílvio Pélico como a primeira tentativa séria de reformar a educação na vigência do 

constitucionalismo60? E, na mesma linha, o que leva D. António da Costa a afirmar que 

“a reforma de 35 foi um meteoro, que deixou um grande rasto luminoso”?61 

Henriques Carneiro62 regista, sumariamente, os pontos fulcrais da reforma, 

dando-nos uma ideia do alcance das afirmações anteriores:  

- instrução primária gratuita, com ensino livre e obrigatoriedade escolar; 

- reformulação dos programas e implantação do ensino mútuo no ensino 

primário; 

                                                 
59  Cf. NÓVOA, António – Les temps des professeurs – analyse sócio-historique de la 

profession ensignant au Portugal (XVIII-XXème siècle). Lisboa: Instituto Nacional de 
Investigação científica, 1987, p. 429. 

60 Veja-se PÉLICO, Sílvio – História da instrução em Portugal. Lisboa, 1923, p. 155; 
CARNEIRO, Henriques – Evolução e controlo do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2003, p. 344. 

61 COSTA, D. António -História da instrução popular em Portugal (2.ª edição). Porto: Editor 
António Figueirinhas, 1900, p. 161. 

62  CARNEIRO, Henriques – Evolução e controlo do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2003, p. 344. 
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- uma escola em todas as povoações de 400 a 1500 fogos; as maiores teriam 

duas escolas; 

- escolas instaladas em edifícios públicos, preparados por conta do governo; 

- estabelecimento, manutenção e conservação das escolas a cargo das 

autarquias; subsídios do Estado às Câmaras que não pudessem suportar os 

encargos com o ensino;  

- Escolas Normais para a formação de docentes, em todos os distritos;  

- concurso para a colocação de professores como via normal de provimento; 

- aposentação e melhoria considerável nos vencimentos do pessoal docente; 

- prémios para os professores que se distinguissem no exercício da sua 

missão; 

- apelo às famílias para que interviessem na campanha de escolarização; 

- possibilidade de qualquer cidadão poder abrir Aula pública ou ensinar 

particularmente;  

- controlo da vida escolar pelas Autoridades Administrativas; 

- inspecção técnica a cargo dos Delegados do Conselho Superior e dos 

Visitadores. 

Com a mesma data (7 de Setembro), publica Rodrigo da Fonseca um terceiro 

decreto referente à extinção da Junta da Directoria Geral dos Estudos, substituindo-a 

«por um órgão colegial – o Conselho Superior de Instrução Pública – que tinha como 

principal finalidade deslocar para a capital e para o Ministério do Reino a orientação, a 

direcção e a fiscalização do “ensino e educação pública”»63, ou seja, superintender em 

todos os assuntos respeitantes ao ensino. 

Os dois decretos publicados no Diário do Governo em 7-09-1835, da autoria de 

Rodrigo da Fonseca Magalhães, são acompanhados de um relatório justificativo das 

decisões tomadas, intitulado A necessidade de estender a Instrução Pública a todos os 

cidadãos (1835)64. Nele se faz um balanço da situação portuguesa quanto ao ensino, 

referindo-se, entre outras coisas, que “o quadro tenebroso” da situação em que se 

encontra o ensino em Portugal é devida a  

                                                 
63  CARNEIRO, Henriques – Evolução e controlo do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2003, p. 344; veja-se AZEVEDO, Rafael Ávila – Tradição educativa 
e renovação redagógica. Porto: Oficinas Gráficas reunidas, 1872, pp. 349-350. 

64  Esse documento aparece transcrito parcialmente, na Antologia de textos inserida na História 
do ensino em Portugal, da responsabilidade de Rómulo de Carvalho (Op. cit), Doc. XLII, pp 
887-899. 
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erros e preconceitos de diferente natureza [que] têm obstado a que este ramo importante 
da Educação Pública [instrução primária] haja recebido de nós o impulso que, na maior 
parte das nações Europeias, sem exclusão daquelas em que um governo menos liberal 
domina, o tem elevado no grau de perfeição e desenvolvimento de que é susceptível 
[…]. Diferentes causas públicas e privadas têm concorrido para este grave mal: entre 
elas merece sem dúvida o primeiro lugar a errada presunção de que estes estudos apenas 
eram úteis ou necessários como meios de transição para os estudos maiores: assim 
tinham eles o desprezo de todos os que se não destinavam a alguma profissão ou estado 
dependentes de habilitações literárias65 

Rodrigo da Fonseca tinha nítida consciência de que o referido cenário de um 

país analfabeto era apenas uma das faces da moeda: um país inculto não pode progredir 

na indústria, no comércio ou em qualquer outra actividade que dependa da aquisição de 

competências técnicas.  

No Relatório emerge em forma de denúncia a excessiva atenção dada pelas 

escolas ao ensino teórico e especulativo das ciências, em detrimento da práxis: as 

escolas que supostamente seriam destinadas à preparação profissional de algumas 

actividades de carácter técnico, mas que afinal não passavam de um luxo, foram, pelo 

decreto de 7 de Novembro de 1835, encerradas e substituídas pelo Instituto de Ciências 

Físicas e Matemáticas. No artigo 11º do referido decreto, já estava prevista a criação dos 

liceus, com esse mesmo nome, nos quais os alunos fariam a transição do ensino 

primário para o superior. 

A criação do Instituto de Ciências Físicas e Matemáticas parece ter sido a causa 

que, não só precipitou a queda do ministro Rodrigo da Fonseca, como liquidou 

definitivamente o arranque da reforma de que Portugal carecia para sair do marasmo 

que o prendia à cauda de uma Europa galopante para o desenvolvimento. Rómulo de 

Carvalho considera que o ministro 

teria com isso desagradado aos mestres universitários de Coimbra, ciosos da perda da 
monopolização de tudo quanto respeitasse ao ensino superior, sem esquecer que o 
Relatório apenso ao decreto feria as faculdades de Matemática e de Filosofia da 
Universidade considerando-as como instituições de utilidade muito precária, pouco 
mais do que reduzidas à função de transmitirem alguns conhecimentos necessários aos 
estudantes destinados a seguir a Medicina66. 

                                                 
65  CARVALHO, Rómulo de – História do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2001p. 554. 
66 CARVALHO, Rómulo de – História do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 
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José João P. de Bianchi lembra-nos que “conjugar o condicional sob forma 

pretérita é quase sempre um exercício fútil. Para o passado não há alternativas, por isso 

de nada vale imaginar como teria sido o desenvolvimento do [ensino] nos tempos 

seguintes, se a linha evolutiva gizada [por Rodrigo da Fonseca] não tivesse sido 

abruptamente interrompida”67. Neste sentido, recusamo-nos a tecer qualquer 

especulação sobre o que teria sido a Reforma se…, como fazem alguns dos 

comentadores. Resta-nos concluir, por isso mesmo, que, nem no sector primário, nem 

no universitário, as reformas de 1835 tiveram execução efectiva, porquanto o ministério 

de Rodrigo da Fonseca Magalhães se viu forçado a demitir-se. 

Luís da Silva Mousinho de Albuquerque foi o ministro que se seguiu. A sua 

primeira medida foi suspender os Decretos do seu antecessor, acima apresentados. 

5. As reformas de 1836: o contributo de Passos Manuel 

Como atrás referimos, no dia 11 de Setembro de 1836 eclodiu, em Lisboa, a 

revolução que ficou conhecida como Setembrismo, pela qual foi abolida a Carta 

Constitucional e provisoriamente restaurada a Constituição de 1822. Desta revolução, 

destaca-se Passos Manuel (Manuel da Silva Passos) que viria a assumir a pasta de 

Ministro de Reino e que, dentro do espírito da revolução, e apoiando-se em estudos 

anteriores, particularmente nos de Rodrigo da Fonseca Magalhães, levou a efeito a 

reforma do ensino que lhe imortalizou o nome e que a seguir apresentamos de forma 

resumida. 

 

A. A reforma do ensino primário 

No dia 15 de Novembro de 1836 Passos Manuel apresentou o diploma 

respeitante à reforma do ensino primário. Não era um simples decalque da reforma de 

Rodrigo da Fonseca. Rómulo de Carvalho68 faz notar que há aspectos em que ocorreu 

notoriamente um retrocesso, assim como outros evidenciam um claro avanço em relação 
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à reforma anterior. No que respeita aos aspectos negativos, por um lado, não faz 

referência à gratuidade do ensino, e por outro, não prevê um aumento tão significativo 

do ordenado dos professores. Mais dois aspectos negativos salientados pelo mesmo 

autor referem-se ao princípio centralizador do Estado e ao facto de em nenhum artigo se 

declarar a obrigatoriedade do ensino. 

B. A reforma do ensino secundário  

No dia 17 de Novembro foi apresentado o diploma referente ao ensino 

secundário. Passos Manuel tinha a convicção que a instrução secundária era a que mais 

carecia de reforma, sendo urgente ultrapassar o ensino de tipo especulativo 

porquanto o sistema actual consta, na maior parte de alguns ramos de erudição estéril, 
quase inútil para a cultura das ciências e sem nenhum elemento que possa produzir o 
aperfeiçoamento das artes e os progressos da civilização material do país. […] não pode 
haver ilustração geral e proveitosa sem que as grandes massas de cidadãos, que não 
aspiram aos estudos superiores, possuam os elementos científicos e técnicos 
indispensáveis aos usos da vida no estado actual das sociedades.69 

Passo Manuel insurgia-se, assim, oficialmente, contra a instrução secundária 

orientada única e exclusivamente para as humanidades. Com o decreto de 17 de 

Novembro de 1836 há uma clara intenção de orientar o ensino numa direcção mais 

científica e mais pragmática, em ordem a poder responder às necessidades humanas 

mais prementes de uma economia onde o comércio e as indústrias ligadas às 

manufacturas começavam a dar sinais claros em ordem à emergência de novos 

paradigmas: do ensino exigiam-se respostas às solicitações dos novos ventos que 

sopravam dos países ilustrados. 

Desta reforma destaca-se, com grande evidência, a aprovação do Plano dos 

Liceus Nacionais, a cujo decreto de criação de 11 de Novembro de 1836 ficaria 

associado o nome de Passos Manuel. Em cada capital de distrito haveria um liceu, salvo 

no Porto e em Lisboa, em que haveria dois. 

O Liceu seria doravante o novo tipo de escola que o país ira conhecer. O 

esquema que adiante se apresenta, emanado do decreto, sem ser inovador, mostra o 

esforço para combater a erudição estéril: 

1.ª  Gramática Portuguesa e Latina; Clássicos Portugueses e Latinos; 
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2.ª  Línguas Francesas e Inglesa e as suas Gramáticas; 

3.ª  Ideologia, Gramática Geral e Lógica 

4.ª  Moral Universal; 

5.ª  Aritmética e Álgebra, Geometria, Trigonometria e Desenho; 

6.ª  Geografia, Cronologia e História; 

7.ª  Princípios de Física, de Química e de Mecânica Aplicada às Artes e 

Ofícios; 

8.ª  Princípios de História Natural dos três reinos da Natureza aplicados às 

Artes e Ofícios; 

9.ª  Princípios de Economia Política, de Administração Pública e de 

Comércio; 

10.ª Oratória, Poética e Literatura Clássica, especialmente a Portuguesa.70 

 

Rómulo de Carvalho71 faz uma análise fina da reforma da instrução secundária, 

de onde destacamos os seguintes aspectos: 

- a orientação do estudo das ciências (da Física, da Química, da Mecânica e 

da História Natural), com vista às suas aplicações práticas nas Artes e nos 

Ofícios; 

- o documento admite que não haveria professores preparados para esse 

ensino em número suficiente, esperando-se que tal lacuna fosse superada 

num prazo de cinco anos; 

- a referência às Artes e aos Ofícios, assim como a referência ao Comércio, 

apontam para a intenção de conferir aos Liceus uma formação técnica que 

proporcionaria o acesso a diferentes profissões ligadas ao Comércio e à 

Indústria; 

- o decreto que cria os liceus abre as portas ao ensino particular para o ensino 

secundário, à imagem daquilo que já acontecia com o primário; determina o 

artigo 39º que “O estabelecimento das escolas de instrução secundária é 

livre a toda a pessoa ou corporação”, o que significa que qualquer particular 
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poderia abrir um Liceu, desde que participasse por escrito ao Administrador 

do Concelho o local da instalação da escola. 

O mesmo autor aponta as muitas questões que ficaram por esclarecer: 

Não se sabe, por exemplo, através da reforma, de quantos anos constaria o curso 
dos Liceus, nem quais as matérias que se leccionariam em cada ano, nem o que se 
ensinaria em cada uma delas, nem a sua distribuição horária no trabalho escolar. Em 
termos tais tornava-se impossível pôr a funcionar os Liceus, como escolas novas que 
eram, com professores insuficientemente preparados, pedagógica e cientificamente, e 
sem compêndios que recorressem em muitas disciplinas programadas. A reforma do 
ensino secundário foi, de momento, uma base mínima de trabalho que agora precisaria 
de ser minuciosamente desenvolvida em todos os seus pormenores.72  

C. A reforma do ensino superior  

A reforma do ensino superior não teve o alcance das dos níveis anteriores. Note-

se, em primeiro lugar, que esta reforma foi entregue a um professor universitário, o que 

só por si constituía um travão à tomada de medidas menos populares que beliscassem os 

colegas.  

Era inadiável a reestruturação dos cursos, particularmente da vertente científica 

que, tal como no ensino secundário, estavam divorciados dos novos desafios. 

Sabemos que quem detém o poder dificilmente abre mão dele. Coimbra detinha 

o monopólio do ensino superior. Por isso, concretizar as intenções expressas no artigo 

72º 73, que visava colocar as Escolas de Ensino Superior nas cidades de Lisboa, Porto e 

Coimbra, “conforme a sua natureza, os fins para que são destinadas, e a oportunidade 

dos alunos”, era, per se, no mínimo, colocar a cabeça no cepo e esperar que ninguém 

accionasse o machado da morte. Por bem menos fora Rodrigo da Fonseca afastado de 

seu lugar de ministro. Isto explica, só por si, a razão pela qual o referido artigo 72º só 

mais tarde foi implementado, não por Passos Manuel, mas pelo Ministério da Guerra, 

sob cuja acção ficaram as escolas. Os decretos foram assinados pelos ministros 

detentores das pastas da Guerra e da Marinha, respectivamente Sá da Bandeira e Vieira 

de Castro: 
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Os diplomas em que são criadas estas novas escolas são datados de Janeiro de 
1837, o referente a Lisboa datado de 11 e o referente ao Porto datado de 13. A nova 
instituição pedagógica da capital chamou-se Escola Politécnica, e foi criada, - assim se 
lê no preâmbulo do decreto – “com o fim principal de habilitar os alunos com os 
conhecimentos necessários para servirem os diferentes cursos das escolas de aplicação 
do Exército e da Marinha, oferecendo ao mesmo tempo os meios de propagar a 
instrução geral superior e de adquirir a subsidiária para outras profissões científicas”74. 

Pelo decreto de 11 de Janeiro, foi criada a Escola Politécnica de Lisboa, 

destinada ao ensino das designadas “ciências naturais”: “a falta de um estabelecimento 

traduzia-se em grave lacuna para a instrução pública, pois impedia o alargamento do 

ensino superior a esferas científicas que não tinham cabimento no plano de estudos da 

Universidade”75. 

Refira-se apenas o pormenor que a Escola Politécnica foi instalada no edifício 

do Colégio dos Nobres, que no dia 4 de Janeiro de 1837 fora abolido, tendo sido os 

alunos transferidos para o Colégio Militar76.  

“Por decreto de 13/01/1837, Passos Manuel determina que a Academia Real da 

Marinha e Comércio da cidade do Porto fique sendo denominada Academia Politécnica 

do Porto”77, a qual manifestava uma vocação muito semelhante à Escola Politécnica de 

Lisboa: foi destinada à formação de engenheiros civis, oficiais da marinha, pilotos, 

comerciantes, agricultores, directores de fábricas, etc… 

Na opinião de Rómulo de Carvalho, que partilhamos, 

 as reformas de Passos Manuel denotam a preocupação ansiosa de renovar, através da 
escola, a sociedade portuguesa, revelam a consciência da urgência dessa renovação que 
o impelia a fazer muito em pouco tempo, um tanto apressadamente, sem estruturas 
básicas capazes de ampararem e de acompanharem a transformação78. 
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Seria injusto não fazermos, pelo menos, referência, neste trabalho, à criação e 

renovação de outras instituições educativas emanadas do ministério de Passos Manuel, 

das quais destacamos: 

- a criação de dois Conservatórios de Artes e Ofícios: um em Lisboa, por 

decreto de 18 de Novembro de 1836; o outro no Porto, por decreto de 5 de 

Janeiro de 1837;  

- a reforma das Escolas Médico-cirúrgicas de Lisboa e Porto, promulgada 

pelo ministro a 29 de Dezembro de 1836. Estas escolas funcionavam na 

dependência dos hospitais de S. José e de Santo António, criando, para cada 

uma delas, uma Escola de Farmácia79. 

Rafael Ávila de Azevedo sintetiza, de forma optimista, os traços essenciais desta 

reforma, ao fazer notar que 

representam um plano estruturado […] que abrange com largueza todos os graus de 
ensino; constituía um sistema orgânico adaptado às necessidades imediatas do ensino no 
regime liberal; abarca todas as modalidades escolares e toda a área geográfica do país; e 
lança os fundamentos das instituições pedagógicas contemporâneas […].80 

D. António da Costa, colocando as duas reformas nos pratos da balança faz a 

seguinte avaliação: 

Comparada pois com a reforma de 35, a reforma de 36 ficava-lhe inferior. 
Morta, porém, como estava a de 35, a de 36 representava um progresso, e apesar de 
incompleta nos pontos fundamentais lançava traços de reconhecido alcance. Se 
porventura não era uma lei essencialmente prática no estado centralizador da nação, era 
decerto, no conjunto dos princípios que estatuía, uma lei benemérita e liberal.81 

6. O ensino na administração de Costa Cabral: a reforma de 1844 

Com a implementação do modelo de governação que ficou conhecido por 

“cabralismo”, a vida nacional sofreu muitas mudanças e movimentações. O sector da 

instrução pública não foi excepção. Foi talvez o mais fustigado pelos ventos da 

mudança: oito anos após a reforma de Passos Manuel, ainda sem tempo para colher os 
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primeiros frutos, nova reforma, com data de 20 de Setembro de 1844, vem agitar os 

bastidores do ministério que detinha a tutela da instrução pública. 

As perguntas que naturalmente se levantam dizem respeito às mudanças 

operadas por esta reforma recém promulgada: Que novidades trouxe Costa Cabral para 

o ensino? Que há de positivo e negativo em relação às precedentes? 

Respigando os autores que analisaram esta reforma, apesar da diversidade de 

perspectivas, é difícil não a considerar como um retrocesso, apesar de algumas das 

medidas tomadas se revelarem manifestamente positivas. 

Henriques Carneiro lamenta que tanto esta reforma como a de Passos Manuel 

“não tenham concretizado o que constava na reforma de 1835, e que os princípios 

contidos nesta e nas duas últimas não se tenham fundido numa só, visto haver aspectos 

positivos em todas elas”82. 

Artur Madeira Bárbara, referindo-se ao contexto social resultante do cabralismo, 

fala de um “ambiente conservador e reaccionário em que surge a reforma da instrução 

de 1844 que, embebida em ideias retrógradas, veio pôr um travão na já difícil execução 

da reforma de 1836”83. 

Na mesma linha, Alves dos Santos não se inibe de afirmar que “Costa Cabral 

promulgou uma lei que é um manifesto retrocesso em relação às reformas anteriores”84. 

D. António da Costa caracterizou a reforma de 44, quanto aos princípios 

fundamentais que estabeleceu, nos seguintes termos: 

Chamar-lhe-emos uma reforma medrosa. Correu a escala dos sons, mas como 
uma criança principiante, incerta e temerosa. Amedrontou-a como à sua antecessora 
(mas não como à de Marquês de Pombal nem à de 35), o constante fantasma da 
instrução popular: a questão financeira. Foi este o grande escolho da reforma de 44.85 
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Outro autor contemporâneo do estadista D. António lastima não só a praga 

obsessiva que se apoderou dos sucessivos governos, no que concerne à instrução, como 

a longevidade que a reforma de Costa Cabral conheceu: 

Sem que chegasse a executar-se a reforma de 36, o maldito prurido de reformas 

no papel invadiu também o governo de Costa Cabral, e aí aparece intempestivamente 

uma nova reforma […] que por ser pior do que as precedentes, se manteve até 1878, 

com ligeiras modificações que tão longo decurso foi introduzindo, a reforma que em 

parte foi aproveitada para anular as disposições mais sensatas das leis da 

descentralização”.86 

Amaral Cirne pronuncia-se de forma sarcástica, sobre a presente reforma, 

concebendo-a como um “passe de mágica”, para “inglês ver”, tão próximo da letra da 

expressão, quanto o espírito pode denunciar: 

Tudo isto ficou no papel e tem servido apenas para enganar alguns estrangeiros 

de boa fé, que pretendem estudar a nossa instrução primária nos documentos oficiais. A 

instrução obrigatória […] é uma coisa inútil […] enquanto a escola não for o que deve 

ser, já quanto à sua construção e instalação, já quanto ao número de mestres, as suas 

habilitações e salários, já quanto ao sistema de inspecção87. 

Ouvidos os comentadores, passemos à análise dos aspectos mais significativos 

da reforma. 

A principal novidade introduzida foi a divisão da instrução primária em dois 

graus. Há uma reacção contra a concepção que vinha da reforma anterior, que 

considerava suficiente, para quem terminasse a escolaridade, a aquisição da leitura e da 

escrita e das quatro operações. Estes dois graus não correspondem aos dois escalões, 

elementar e superior, da proposta que Herculano concebeu e que trataremos adiante, 

pois a reforma de Costa Cabral dava continuidade ao ensino liceal de Passos Manuel e 

ampliava o currículo do ensino primário. 

Assim, o primeiro grau da instrução primária, tratado no primeiro artigo da 

reforma constava das seguintes matérias: ler, escrever e contar, exercícios gramaticais, 

corografia e História de Portugal, Moral, Doutrina cristã; o segundo grau, dando 
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continuidade às matérias desenvolvidas no primeiro, acrescentava as seguintes: 

Gramática, Desenho Linear, Geografia, História Geral, História Sagrada do Antigo e do 

Novo Testamento, Aritmética e Geometria aplicadas à Indústria, e Escrituração. Num 

aditamento ao artigo anterior, a denunciar a insatisfação do legislador e a incompletude 

da reforma, fica garantido, não o currículo oculto colocado à disposição dos professores, 

mas uma espécie de currículo emergente, o que Maria Cândida Proença designa por 

“princípio de flexibilização curricular”88, que em qualquer momento pode ser 

implementado por uma directiva do Governo: “Tanto o primeiro como o segundo grau 

poderão compreender outros objectos de instrução nos lugares e à proporção que o 

Governo achar conveniente”89. 

Na decorrência da divisão em dois graus, surge um problema, de ordem prática, 

ao considerar que os diferentes graus se processariam em escolas distintas. De acordo 

com os dados disponibilizados por D. António da Costa90, Portugal dispunha em 1840 

de 991 escolas primárias, das quais 25 eram destinadas ao sexo feminino. Ora, o artigo 

4º da reforma previa que as escolas primárias existentes no reino, insuficientes, 

funcionariam como escolas de primeiro grau, admitindo o governo criar as que estavam 

em falta para o mesmo grau. O artigo 5º previa a criação, por parte do governo, das 

escolas necessárias para o segundo. Partindo destas premissas, e considerando a 

situação económica do país, qualquer exame, por mais superficial que seja, revela a 

inexequibilidade desta reforma.   

A mesma inexequibilidade das propostas de Costa Cabral é denunciada pelos 

artigos 32º, 33º e 34º 91, os quais merecem o comentário atento de Rómulo de Carvalho: 
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 Esta disposição será observada todos os anos, nos primeiros três meses do ano lectivo. 
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[…] em termos irreais se propõe Costa Cabral combater o analfabetismo decretando que 
todos os “pais tutores e outros quaisquer indivíduos residentes nas povoações em que 
estiverem colocadas as Escolas de Instrução Primária, ou dentro de um quarto de légua 
em circunferência delas” mandarem à escola “os seus filhos pupilos, ou outros 
subordinados desde os 7 até aos 15 anos de idade”, ficando sujeitos se não o fizerem, 
primeiro a aviso, depois a intimação, depois a repreensão, e por fim a multa (art. 32º). 
De tal posição se exceptuavam os que provassem que os meninos já possuíssem os 
conhecimentos daquele grau de ensino, ou que poderiam obtê-los de outra forma sem 
recorrer ao ensino oficial, ou ainda que por sua excessiva pobreza não os pudessem 
enviar à escola. Aqueles pais que não estivessem em nenhuma destas condições, mas a 
quem fosse “penosa a falta do trabalho dos meninos”, poderiam mandá-los à escola 
apenas “em uma das lições diárias” (art. 33º e 34º). Deduzidos todos estes casos, que 
poderiam abranger uma boa parte da população escolar, a obrigatoriedade para os 
restantes seria sempre de execução precária, dado o número insuficiente de escolas 
primárias existentes na época e de todas as demais carências ligados ao ensino.92 

No que diz respeito ao ensino secundário, Costa Cabral deu continuidade à 

política de Passos Manuel, no que concerne à implementação dos liceus, com uma 

diferença assinalável: de acordo com o artigo 57º 93, reduziu as disciplinas de dez para 

seis, as quais deveriam ser leccionadas por três professores, cabendo a cada um a 

responsabilidade de duas delas. 

Rómulo de Carvalho, comentando esta tomada de decisão afirma:  

Costa Cabral ao reduzir o ensino científico nos liceus, revelava o seu pendor 
tradicionalista definindo-se na luta entre os que defendiam as virtudes formativas das 
humanidades, dando-lhes preferência nos currículos escolares, e os progressistas que 

                                                                                                                                               
Art. 33. A disposição do Artigo antecedente não é aplicável:  

 1.º Aos que mostrarem, que os meninos possuem já o necessário conhecimento dos objectos 
de 1.º grau de Instrução Primária. 

 2.º Aos que mostrarem, que lhes dão, por outra forma, igual, ou maior instrução. 
 3.º Aos que não puderem mandar os meninos à escola por motivos da sua excessiva pobreza. 

Art. 34. Aos indivíduos a quem seria penosa a falta do trabalho dos meninos, poderá 
permitir-se, que só os mandem à Escola em uma das lições diárias. 

92  CARVALHO, Rómulo de – História do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2001, p. 578. 

93 Art. 57. Em todos os liceus, à excepção dos de Lisboa, Coimbra, Porto, Braga e Évora, As 
cadeiras mencionadas no artigo 47 serão regidas por três professores, competindo a um a 1.ª 
e 2.ª; a outro a 3.ª e 4.ª; e finalmente a outro a 5.ª e 6.ª – Os dois últimos ensinarão as 
respectivas Disciplinas em curso bienal. Cf. LEGISLAÇÃO sobre a instrução pública 
primária, secundária e superior, desde a reforma de 1836 até 10 de Janeiro de 1851. 
Coimbra: Coligida, coordenada e impressa por ordem do Conselho Superior de Instrução, 
1851, p. 118. 
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viam no estudo da Ciência e da Técnica o apetrechamento indispensável para integrar os 
jovens no mundo moderno.94 

Vasco Pulido Valente, sem deixar de concordar com a apreciação precedente, 

faz alguns reparos, lembrando que 

não se conhece (ou conhece-se ainda mal) nos seus pormenores qual é a situação do 
ensino secundário  que o decreto de 20 de Setembro de 1844 visa regular. No entanto, 
pode supor-se, com algumas probabilidades de acertar, que ele funciona em condições 
muito deficientes. Por um lado a frequência dos liceus de província deve ser 
excessivamente fraca e concentrar-se excessivamente nas disciplinas tradicionais 
pombalinas, pelas quais se adquire uma formação clássica, que seguramente continua a 
gozar do maior prestígio social. Por outro lado, encontrar professores para as novas 
cadeiras científicas deve ser extremamente difícil, e na província, talvez até 
impossível.95 

Duas das lacunas que manchavam a reforma de Passos Manuel, sinalizadas por 

vários autores, não foram preenchidas pela de Costa Cabral:  

não fixava a duração do curso liceal, nem, portanto, distribuía as cadeiras previstas 
pelos seus vários anos e não repartia pelos dias da semana as horas anualmente 
destinadas ao estudo de cada disciplina. A desordem das carreiras escolares tornava-se 
assim permanente e […] quase destruía o sistema escolar.96 

Não podemos deixar de assinalar a implementação do Conselho Superior de 

Instrução Pública97 (art. 155º do referido decreto de 20 de Setembro de 1844), cujo 

regulamento foi aprovado em 10 de Novembro do ano seguinte. D. António da Costa 

escreve a propósito: 

O conselho superior […] estava em Coimbra a trinta e duas léguas do 
Ministério, sem caminho-de-ferro, nem estradas regulares. Ilustráveis e respeitados 

                                                 
94  CARVALHO, Rómulo de – História do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2001, p. 580. 
95  VALENTE, Pulido Valente – O estado liberal e o ensino – os liceus portugueses (1830 – 

1930). Lisboa: Gis, 1973, pp 37-38. Em nota de fim de página, Vasco Pulido Valente refere: 
“Na verdade, segundo o relatório do Conselho Superior de Instrução Pública, em 1854, 
funcionavam apenas cinco liceus dos vinte e um legalmente previstos: os de Lisboa, Porto, 
Coimbra, Évora e Braga”. Tendo nós consultado o referido relatório, encontrámos o 
seguinte: “Todos os liceus do Reino e Ilhas se acham constituídos e todos funcionam 
regularmente […]. A maior parte dos liceus acham-se colocados em edifícios nacionais, 
exceptuando-se apenas o de Aveiro, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real” cf. GOMES – 
Joaquim Ferreira Relatórios do Conselho Superior de Instrução Pública (1844 – 1859). 
Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1985, p. 209. 

96  VALENTE, Pulido Valente – O estado liberal e o ensino – os liceus portugueses (1830 – 
1930). Lisboa: Gis, 1973, p. 39. 

97  Este Conselho já havia sido instituído em 1835 por Rodrigo da Fonseca, tendo sido 
revogado dois meses depois. 
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eram os vogais do conselho, mas as suas propostas de instrução primária, senão 
radicais, pelo menos de utilidade, ficaram esquecidas nos arquivos da secretaria do 
Reino. O conselho superior tinha a responsabilidade sem o poder; a secretaria do reino o 
poder sem a responsabilidade. Era uma situação impossível.98 

7. O ensino na Regeneração 

Com o início da “Regeneração abre-se um novo ciclo na relação sistema escolar 

– sociedade global. O controlo do sistema começa a ser disputado por uma classe social 

que, nos centros urbanos, ganha uma identidade mais definida: o operariado, na base de 

uma aliança com a intelectualidade progressista”99. Por outro lado, do ponto de vista 

político, o fontismo representou o salto qualitativo, cujos melhoramentos conseguidos 

depressa revelaram a nossa “impreparação para as práticas que a sua instalação exigia, 

relacionada com a ausência de estruturas escolares que habilitassem pessoal para as 

novas tarefas. Impôs-se a necessidade de se criarem escolas de instrução profissional, no 

campo das actividades industriais”100: a afirmação precedente não invalida, nem pode 

deixar de reconhecer um certo esforço, embora muito exíguo, que vinha sendo feito no 

sentido de que a escola respondesse às solicitações da indústria e das artes.  

 

Sob o signo da divisa res non verba (actos e não palavras), foi instituído, pelo 

decreto de 30 de Setembro de 1852, o ensino técnico-industrial. Foi com esse espírito 

que se elaborou o Relatório que antecede o referido decreto, onde se defende que “é 

mister pedir à ciência o espírito vivificador das artes, para assentar a base sólida da 

riqueza e prosperidade dos povos […]. A instrução científica, nestes estabelecimentos, é 

essencialmente prática; não forma eruditos”101. 

No dia 16 de Dezembro de 1852 foi criado, por decreto, o ensino agrícola: 

“reorganizou-o o decreto de 29 de Dezembro de 1864, e ultimamente o de 28 de Abril 

                                                 
98  COSTA, D. António - História para a instrução popular em Portugal: Porto: António 

Figueirinhas, 1900, p. 172. 
99  FERNANDES, Rogério – Génese e consolidação do sistema educativo nacional [1820-

1910]. In PROENÇA, Maria Cândida – O sistema de ensino em Portugal. Lisboa: Edições 
Colibri, 1998, p. 38. 

100 CARVALHO, Rómulo de – História do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2001, p. 587. 

101  GOMES, Joaquim Ferreira Relatórios do Conselho Superior de Instrução Pública [1844 – 
1859]. Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1985, p. 160. 
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de 1868. A antiga escola veterinária militar foi incorporada no instituto agrícola, pela 

carta de lei de 17 de Junho de 1855”102. 

O ensino comercial recebeu o seu grande impulso em 1866, quando por decreto 

de 9 de Outubro desse mesmo ano, se aprovou o regulamento de uma Escola Comercial 

de Lisboa: “A nova situação durou até 1869, ano em que foi alterado por decreto de 30 

de Dezembro que incluiu o ensino comercial no Instituto Industrial, passando este então 

a denominar-se Instituto Industrial e Comercial de Lisboa”103. 

A legislação sobre as escolas técnicas e o esforço para implementar as mesmas 

foi, porventura, o contributo mais significativo de Fontes Pereira de Melo para o 

progresso do ensino em Portugal. Importa recordar que o ministro também não 

esqueceu o ensino tradicional. No dia 10 de Abril de 1860 foi publicado o regulamento 

do ensino liceal que, apesar de insuficiente, trouxe melhorias significativas, de entre as 

quais se destaca  

a grande novidade de fixar a duração do curso secundário, igual para ambos os tipos de 
liceus, em cinco anos, de distribuir por eles as várias cadeiras previstas e de determinar 
o número de horas a consagrar semanalmente ao respectivo ensino. Além disto – 
embora elaborado pelo regenerador Fontes Pereira da Melo – o regulamento 
reintroduziu no elenco disciplinar geral, válido para todo o País, algumas das cadeiras 
utilitárias e científicas, que Costa Cabral eliminara em 1844, como a Língua Francesa, 
Língua Inglesa, Desenho Linear e Princípios de Física, Química e Introdução à História 
Natural dos Três Reinos104. 

Apesar de conter aspectos tão positivos, a Reforma foi suspensa por uma 

portaria do Ministério do Reino, de 11 de Julho de 1860. Em 1863 Anselmo Brancamp 

publica, pelo decreto de 9 de Setembro, novo Regulamento dos Liceus, “Introduzindo-

lhe uma nova cadeira, o Grego, no 3.º e 4.º anos. As aulas de Português em que se 

incluía Gramática, Leitura, Análise, Redacção, Oratória e Poética, são aumentadas em 

número de horas semanais, o mesmo sucede com as de latim”105. Era a balança a pender 

                                                 
102  COSTA, D. António - História para a instrução pular em Portugal: Porto: António 

Figueirinhas, 1900, p. 308. 
103  CARVALHO, Rómulo de – História do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2001, p. 591. Embora o decreto não seja assinado por Fontes, está, todavia, 
inserido na sua época. 

104  VALENTE, Vasco Pulido -  O Estado liberal e o ensino - os liceus portugueses (1834-
1930). Lisboa: Gabinete de investigações sociais, 1973, pp. 40-41. 

105  CARVALHO, Rómulo de – História do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2001, p. 595. 
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claramente para o lado das humanidades, apesar do número de horas de Matemática 

aumentar no 4ª ano106. 

Em 1868 acontece uma nova reforma – a de Sá da Bandeira - Bispo de Viseu. 

Sendo ministro Alves Martins, foi publicado um novo Regulamento dos Liceus, no dia 

31 de Dezembro. A reforma acusa a influência dos métodos germânicos. No que diz 

respeito à duração do curso, há uma alteração significativa: o curso, de cinco, passa 

“para seis anos com um currículo disciplinar pesadíssimo que mantém as disciplinas já 

existentes, incluindo o grego, com o acréscimo do Alemão, com novo aumento das 

horas de Latim, e em que a parte científica também foi aumentada para satisfação de 

todos”107. Este Regulamento não chegou a ser executado, porque uma lei de 2 de 

Setembro de 1862, da autoria do Duque de Loulé, suspendeu-o indefinidamente: 

Perdida esta oportunidade de regeneração, a deterioração do ensino liceal 
agrava-se livremente. […] Permanece, deste modo, no corpo social a ideia de que a 
instrução secundária não tem em si própria qualquer utilidade e constitui somente um 
estágio obrigatório mas quase supérfluo, antes da entrada na Universidade, que se trata, 
por isso de frequentar com o menor incómodo possível, exclusivamente para obter a 
aprovação indispensável em alguns exames. Tal ideia continuará a influenciar 
negativamente o ensino oficial, que não viria a sair tão cedo da sua endémica crise108. 

                                                 
106  VALENTE, Vasco Pulido -  O Estado liberal e o ensino - os liceus portugueses (1834-

1930). Lisboa: Gabinete de investigações sociais, 1973, pp. 42 e 45: De acordo com os 
quadros publicados por Pulido Valente, o Regulamento de Brancamp prevê oito horas 
semanais para a Matemática, no 4.º ano: mais duas do que o Regulamento de Fontes Pereira 
de Melo.  

107  CARVALHO, Rómulo de – História do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2001, p. 595. 

108  VALENTE, Pulido Valente -  O Estado liberal e o ensino - os liceus portugueses [1834-
1930]. Lisboa: Gabinete de investigações sociais, 1973, p. 47. 
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8. Pedagogos do liberalismo português 

8.1. Alexandre Herculano 

8.1.1. Dados biográficos 

Alexandre Herculano nasceu em Lisboa em 1810. Frequentou o Colégio de S. 

Filipe de Nery. Porém, tendo ficado órfão, foi obrigado a inscrever-se na Aula do 

Comércio. Em ordem a obter formação que suportasse os seus interesses na área da 

História, particularmente quanto às origens da Nação portuguesa, frequentou as aulas de 

Paleografia e Diplomática na Torre do Tombo. Contudo, foi, nesta e noutras áreas, um 

verdadeiro autodidacta. A sua aproximação da Marquesa de Alorna, sua protectora 

literária, ocorreu nessa sequência. 

Adverso ao absolutismo de D. Miguel, é obrigado a exilar-se, em 1831, em 

Inglaterra e França. Aí toma contacto com Thierry, Guisot e Victor Hugo. Em 1832, 

regressa a Portugal na expedição liberal de D. Pedro, desembarcando no Mindelo. 

Em 1837, assume a Direcção e redacção de O Panorama, jornal onde, como 

explicaremos adiante, assume a sua vocação de educador, que jamais abandonará, 

funções que abandona em 1839, ao ser nomeado Director das Bibliotecas Reais das 

Necessidades e da Ajuda. 

Em termos de política activa, registe-se que, em 1840, é eleito deputado cartista 

mas, desiludido, abandona a actividade parlamentar. Ao longo desta década, Herculano 

firma a sua obra de historiador e escritor. 

Em 1850 participa activamente no protesto dos intelectuais contra a denominada 

“lei das rolhas”. No ano seguinte, na sua casa, realizam-se reuniões dos oposicionistas 

que levaram à queda de Costa Cabral, na sequência do golpe de estado que deu início à 

chamada Regeneração.Em 1856 funda o Partido Progressista Histórico. Em 1860, 

enquanto membro da Comissão Revisória do Código Civil, propõe, para Portugal, a 

introdução do casamento civil, prosseguindo a oposição já antes manifestada quanto à 

Concordata com a Santa Sé. Ainda na década de 1850, destacamos o seu trabalho de 

edição dos documentos medievais dos séculos XII e XIII, sob o título de Portugaliae 
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Monumenta Historica, bem como a conclusão da História de Portugal. No final da 

mesma década, Alexandre Herculano retirou-se para Vale de Lobos, onde começou a 

reunir e publicar, sob o título de Opúsculos, os seus escritos dispersos pelos jornais e 

onde faleceu no dia 14 de Setembro de 1877.109   

8.1.2. Contributo para o desenvolvimento da Educação em 
Portugal  

Não apresentaremos, neste ponto, uma síntese de todo o pensamento pedagógico 

de Herculano, mas apenas o relato das posições assumidas por este Autor no quadro da 

sua intervenção política.   

A primeira destas intervenções ocorre a propósito da reforma do ensino de 

Passos Manuel. O Director de O Panorama, fazendo uma avaliação daquilo que foi a 

história do ensino em Portugal, surpreende-nos nas páginas do seu jornal com uma 

crítica tão contundente quão radical e negativa, embora pela omissão na referência: 

Ainda não houve em Portugal uma só providência governativa a bem da 
verdadeira instrução. A verdade desta proposição se encontra em todas as reformas de 
instrução pública, feita, no nosso país desde o tempo do Marquês de Pombal. Não 
remontamos mais longe, porque escusado fora esperá-lo antes da época desse homem, 
tão grande quanto tirânico e imoral. Ainda hoje, se exceptuarmos as escolas do ensino 
primário, instituídas, não pelo governo, mas por uma sociedade, que se tem feito a bem 
da instrução popular? — Nada; absolutamente nada. Dali provêm que a mudança de 
instituições políticas, e as reformas legislativas são vãs e inúteis; e as empresas 
comerciais, fabris, e de todo o género de progresso industrial desbaratam-se e morrem: 
dali provém que o povo nada tem melhorado com o gozo da liberdade; porque esta, para 
produzir fruto, carece de bons costumes, e os bons costumes só nascem da instrução 
geralmente derramada.110 

Como ler, como interpretar esta posição extremada de Herculano? Ela deve ser 

interpretada, em nossa opinião, dentro de dois pressupostos que não só a situam, mas a 

justificam: notemos, por um lado, que tais palavras de Herculano são marcadas pela sua 

posição político-patidária – Herculano era politicamente um conservador, embora se 

situasse na ala esquerda do partido, era, para todos os efeitos, um cartista; por outro 

                                                 
109 SARAIVA, António José; POLES, Óscar – História da Literatura Portuguesa (6ª edição).  

Porto: Porto Editora, s/d, pp. 729-730.  
110  Pan 1838, p. 315. Os textos que aqui citamos, embora publicados anonimamente, foram já 

identificados como da autoria de Herculano (cf Capítulo V). 
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lado, era um defensor da “reforma da Instrução levada a efeito por Rodrigo da 

Fonseca”111. Estes dois pressupostos direccionam as palavras contundentes de 

Herculano contra o setembrismo e visam directamente a reforma de Passos Manuel, 

sem, todavia, fazer qualquer referência explícita ao ministro em causa. Alberto Ferreira 

refere, a propósito, que este período da vida de Herculano é muito determinado pela sua 

posição exaltada e às vezes sectária contra os setembristas”112. O mesmo autor, em nota 

final, observa com estranheza que Herculano, no que concerne ao ensino, “ignore 

ostensivamente as reformas de Setembro”113.  

Herculano, sendo politicamente um conservador, alinhado na ala esquerdo do 

partido cartista, foi, nessa qualidade, eleito deputado, na legislatura de 1840, para 

integrar uma Comissão de Instrução Pública, a qual tinha o objectivo de elaborar um 

projecto de estudos de organização do ensino primário. Era a oportunidade de 

Herculano materializar o sonho disperso pelos mais diversos escritos que produzira 

desde 1835, mas sobretudo no Monumentos pátrios. Profundamente inconformado com 

a situação do ensino em Portugal, alimentava no seu intimo a convicção de que todo o 

homem deve ser bafejado pela instrução, ou seja, todos  

os homens devem beneficiar de duas qualidades de instrução: uma eminentemente 
social que integre o homem na sua sociedade como cidadão esclarecido, capaz de eleger 
conscientemente aqueles que hão-de orientar os destinos da Nação; outra que atenda ao 
indivíduo, aproveitando-lhe as faculdades pessoais e que, embora de suma importância 
para a pessoa, deve ser posta num plano secundário, em relação às exigências sociais. 
Primeiro o cidadão, depois o individuo.114 

Vasco Pulido Valente, reiterando a mesma ideia, aborda-a noutra perspectiva, 

referindo que o alvo da instrução pública, segundo Herculano, é o “individuo e a 

sociedade, o benefício do cidadão e a utilidade da república e, portanto, deve facilitar ao 

homem o adquirir a subsistência e uma porção maior ou menor dos cómodos da vida e 

ao mesmo tempo torná-lo mais digno da grande família chamada nação”115. 

                                                 
111  GOMES, Pinharanda [adit. a] DEUSDADO, Ferreira – Educadores portugueses. Porto: 

Lello & Irmão Editores, p. 501. 
112  Veja-se Antologia de textos pedagógicos do século  XIX português  (Prefácio, selecção e 

notas de Alberto Ferreira). Lisboa: Instituto Gulbenkian de Ciência, 1975, (vol. I, pp. 149-
154 e vol. III, pp. 27 e 63). 

113  Ibidem, III, p. 370 (nota 6). 
114  CARVALHO, Rómulo de – História do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2001, pp. 574-575. 
115  VALENTE, Vasco Pulido – Uma educação burguesa. Lisboa Livros Horizonte, Lda., 1974, 

p. 14. 
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Nesse sentido, Herculano defende “a necessidade de compensar com o ensino de 

utilidade individual e imediata o ensino cujo alvo principal é o habilitar os homens para 

o desempenho dos deveres públicos”116. 

Herculano deu forma de projecto de reforma do ensino às suas ideias soltas, 

tendo proposto um plano de ensino popular, “esse sim, em seu entender, capaz de nos 

encaminhar para a resolução de problemas de tão grande projecção nacional”117. No 

ensaio A instrução Pública precisa como as instituições têm de ser suportadas pela 

instrução, e concebe “a ideia de instrução primária em dois vectores: o da instrução 

comum ou popular, e o da instrução preparatória, de acesso à instrução superior, pelo 

que o seu esquema conduz à tripartição sequencial: escola liceu faculdade, ou 

politécnico”118. 

Herculano concebe, assim, o ensino geral em dois níveis: 

a) O ensino geral elementar deveria abranger: 

1.º A leitura de impressos e manuscritos; 

2.º A escrita; 

3.º Princípios de aritmética até à regra de três inclusive; 

4.º O catecismo religioso 

b) O ensino geral superior deveria abranger: 

1.º  A gramática portuguesa e exercícios de ler e escrever correctamente, 

servindo de texto para a leitura e temas o Novo Testamento; 

2.º  Os elementos de história pátria e de geografia; 

3.º A aritmética completa, os elementos de geometria e as suas aplicações 

usuais, especialmente o desenho linear e as noções mais necessárias de 

agrimensura; 

                                                 
116  In  Antologia de textos pedagógicos do século XIX português, já citada, vol. III, p. 73. 
117  CARVALHO, Rómulo de – História do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2001, p. 574. 
118  GOMES, Pinharanda [adit. a] DEUSDADO, Ferreira – Educadores portugueses. Porto: 

Lello & Irmão Editores, p. 501. 
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4.º Os rudimentos de física e particularmente os de mecânica, os princípios 

de química aplicada às artes, os elementos de botânica aplicados à 

agricultura e ideias gerais sobre higiene popular.119 

Dos dois graus do ensino geral concebidos por Herculano, tinha primazia o 

primeiro, “o que respeita ao homem como cidadão, pois no seu pensamento político tem 

prioridade a inserção consciente de cada um no seu meio social”120; o segundo grau – o 

do ensino geral superior – deveria fornecer “aos indivíduos uma formação para a 

ascensão cultural, no decorrer da qual, admitia Herculano, se revelariam as vocações, os 

dons naturais dos instruendos, o que permitiria encaminhá-los para um ensino superior 

com a garantia de que viriam a tornar-se profissionais competentes, dedicados e 

produtivos”121, ou seja, por um lado, “o ensino no entender de Herculano devia passar a 

relacionar-se estreitamente com o fomento económico do país”122 e, por outro, o ensino 

geral superior funcionaria como meio capaz de filtrar, em malha fina, as vocações dos 

instruendos que revelassem aptidão para os estudos superiores, com a garantia de virem 

a ser, no futuro, profissionais competentes.123  

Quanto ao ensino superior, Herculano revela-se muito selectivo, preconizando, 

por um lado, a preservação dos destinos sociais de cada indivíduo: “siga a charrua o que 

nasceu junto dela; as artes e a indústria, o filho do artista e do fabricante; cuide o 

proprietário dos bens que seus pais lhe herdaram”124. Por outro lado, entende que o 

critério para aceder à universidade não pode ser o dinheiro, defendendo que “nenhum 

destes seja doutor, só porque teve meios de cursar a universidade ou as outras escolas 

superiores”125. Defende, ainda, que se criem “restrições e embaraços nos estudos 

                                                 
119  Veja-se Antologia de textos pedagógicos do século XIX português, já citada, vol. III, pp. 66-

67. Nas páginas seguintes é considerada cada uma das matérias comparadamente com as 
suas congéneres da Prússia e da França.  

120  CARVALHO, Rómulo de – História do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2001, p. 575. 

121 CARVALHO, Rómulo de – História do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2001, p. 575. Rómulo de Carvalho lembra que a este segundo grau de instrução 
corresponde, com menor amplitude, o curso liceal na reforma de Passos Manuel. 

122  CARVALHO, Joaquim Barradas de – As ideias políticas e sociais de Alexandre Herculano. 
Lisboa: Seara Nova (2.º edição) 1971, p.253. 

123 Como pode verificar-se, trata-se de uma perspectiva muito diferente da apresentada na 
reforma de Costa Cabral (1944), apesar da aparente semelhança na nomenclatura (cf atrás, 
ponto 6 deste capítulo). 

124  Antologia de textos pedagógicos do século XIX português, já citada, vol. III, pp. 30-31. 
125  Antologia de textos pedagógicos do século XIX português, já citada, vol. III,, p. 67. 
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preparatórios para as faculdades científicas”126, de tal forma que o acesso seja decidido 

por um conjunto de “provas irrefutáveis […] em tribunal que nós quereríamos severo e 

inexorável”127. 

O sonho de Herculano rapidamente se converteu em pesadelo: ao ver-se 

“acintosamente excluído da Comissão de Instrução Pública, para a qual fora eleito na 

legislatura de 1840, o historiador decidiu publicar as suas reflexões pedagógicas no 

referido jornal [O Constitucional], portanto nos finais de 1841”128.  

Alberto Ferreira confronta as prioridades dos governantes com as Herculano 

nestes termos:  

Quem se detenha no exame da situação política durante o período em que se 
efectuaram as eleições que levaram Herculano a representar a cidade do Porto (22 de 
Março de 1840) e as laboriosas discussões parlamentares de Maio de 1841 acerca do 
projecto de fixação das forças armadas, as desinteligências entre Rodrigo da Fonseca 
Magalhães e Costa Cabral, a formação do Ministério de Joaquim António Aguiar e as 
suas manobras para liquidar o que restava do regime setembrista e da sua Constituição 
de 1838, conclui facilmente que andaria muito longe das preocupações reais dos 
governantes o projecto de reforma de instrução pública, no qual Herculano colaborava 
com tanto empenho”129. 

Tendo desaprovado o golpe de estado de Costa Cabral, e reconhecido não ter 

“vocação para a vida parlamentar”130, Herculano desligou-se da vida política activa. 

Desiludido, saiu, bateu com a porta e desabafou: “a política dos poetas é como a poesia 

dos políticos” 131. Será durante o período que se segue ao abandono da sua actividade 

política que realizará a maior parte da sua obra literária. 

                                                 
126  Antologia de textos pedagógicos do século XIX português, já citada, vol. III, p. 31. 
127  Antologia de textos pedagógicos do século XIX português, já citada, vol. III, p.31. 
128 Cf. Antologia de textos pedagógicos do século XIX português, já citada, vol. III, p. 370. 

As reflexões de 1841: Instrução pública e Da escola politécnica e Do colégio dos nobres, 
foram compiladas nos Opúsculos, Tomo VIII, dedicado às questões públicas. Veja-se a 
segunda edição da Antiga casa Bertrand – Bastos & C.ª – Editores, Lisboa, s/d. No mesmo 
tomo há escritos de outros anos, particularmente A escola polytecnica e o monumento, de 
1843. 

129  Cf. Antologia de textos pedagógicos do século XIX português, já citada, vol. III, p. 370-371. 
130 SERRRÃO, Veríssimo – História de Portugal, VIII. S/l: Editorial Verbo, 1986, p.366. 
131  HERCULANO, Alexandre [rec a.] A harpa do crente. Mem Martins: Livros de Bolso 

Europa América, 1983, p. 8.  
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8.2. Castilho: o seu método e o contributo para a alfabetização 

8.2.1. Dados biográficos 

Ainda dentro do período que estamos a historiar, não podemos silenciar a figura 

de António Feliciano de Castilho. Castilho nasceu em Lisboa no dia 21 de Janeiro de 

1800. Aos seis anos de idade ficou quase completamente cego. Graças ao seu irmão 

Augusto e às suas excepcionais faculdades, como a memória auditiva e notáveis 

facilidades versificatórias e estilisticas, depressa se verificou o seu talento para a escrita 

e, em particular para a poesia. Em 1836 publica dois poemas que, juntamente com as 

traduções de Walter Scott e as novelas de Herculano, terá contribuído para a difusão, em 

Portugal, do ultra-romantismo medievista.  

Em termos políticos, sabemos que passa os anos das lutas entre liberais e 

miguelistas junto de seu irmão Augusto, pároco de uma freguesia beirã e que a partir de 

1842 assume a Direcção da Revista Universal Lisbonense, onde combate abertamente o 

cabralismo. 

A partir de 1848 encontramos Castilho em S. Miguel, onde surge como membro 

da Sociedade Promotora da Agricultura Micaelense. Prega a excelência do trabalho 

agrícola, a fundação de sociedades agrícolas que tivessem como primeiro objectivo a 

instrução de todas as classes sociais. Desta fase destacam-se duas obras: O tratado de 

versificação portuguesa … (1851) e o seu polémico Método de Leitura Repentina. A 

tentativa falhada de implementação do seu método, levou-o além do Continente, ao 

Brasil, onde o êxito também não foi favorável. 

A última fase da sua vida é dedicada especialmente a traduções em verso. 

Faleceu em Lisboa em 18 de Junho de 1875 132. 

 

 

                                                 
132 SARAIVA, António José; POLES, Óscar – História da Literatura Portuguesa (6ª edição).  

Porto: Porto Editora, s/d, pp. 756 -760. 



 62

8.2.2. O Método Castilho  

 

Castilho é conhecido especialmente pelo seu método de aprendizagem da leitura, 

o Método Repentino, também conhecido como Método Português ou Método Castilho, 

adaptado a partir do método de Lemare e aplicado à realidade portuguesa.    

Pretendia Castilho, com o seu método, ensinar a ler e a escrever, no mais curto 

período de tempo. Ele próprio leccionava segundo o modelo que desenvolveu e dava 

formação a outros professores. De acordo com este método, 

o ensino começava pelo conhecimento do alfabeto, cujas letras, uma a uma, em 
caracteres de imprensa, maiúsculas e minúsculas separadamente, eram mostradas em 
quadros aos alunos, de acordo com o Método Lemare. Cada quadro continha não só 
determinada letra como também um desenho em que podiam figurar seres humanos, 
animais, vegetais, objectos vários, tudo escolhido de modo a semelhar-se à referida letra 
como, por exemplo, […] um martelo para representar o T, uma tesoura aberta para o X, 
etc. […] Cada desenho não representava apenas determinada letra; havia também certa 
história graciosa que lhe estava ligada, destinada a fazer lembrar, à criança, a leitura da 
respectiva letra.133 

 
 

As letras do alfabeto segundo o Método Português Castilho para o ensino de Ler e Escrever, 1853 

                                                 
133  CARVALHO, Rómulo de – História do ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2001, p. 584. 
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Em 1848, já o método era ensaiado em Lisboa e pouco depois introduzido na 

Escola Normal do Ensino Primário.  

Castilho procurou influenciar as figuras mais distintas da cultura portuguesa, 

tendo recebido francos apoios das mais distintas personalidades. Tentando a 

generalização, procurou estender o seu método a todas as escolas do país. Também não 

lhe faltaram adversários que o repudiaram, pondo a descoberto todas as fragilidades do 

método. A imprensa deu cobertura a essa “guerra”, que por vezes atingiu proporções 

desmesuradas: a principal consequência do envolvimento da imprensa nessa luta foi 

revelar o estado do ensino em Portugal. Luís Filipe Leite, o Director da Escola Normal 

Primária de Lisboa, num artigo escrito em 1852, mostra, não só ser um adepto 

entusiasta deste método, no contexto das controvérsias que gerou entre adeptos e 

opositores, como testemunha a sua aplicação generalizada nas escolas regimentais e nos 

asilos de infância desvalida.134 

                                                 
134  “Esta preferência já hoje não faria hesitar pessoa alguma. Decididamente a superioridade do 

método de leitura do Sr. A. F. de Castilho está comprovada até á evidência. Já não era 
recomendação para desatender-se um nome como o do seu autor; porém ele exigiu de si 
mesmo, e da invenção que oferecia ao seu pais as últimas provas, porque se tratava dum 
objecto muito sério e muitíssimo positivo. Contraprovou-a em escolas de todas as idades, e 
de ambos os sexos, e finalmente em escolas militares. 
Quem ignora hoje em Lisboa, e em todo o reino o que são os asilos de infância desvalida 
desde que a leitura repentina ali foi introduzida e praticada? 

 Quem não sabe o que é a escola regimental de lanceiros da rainha, donde copiámos o nosso 
professor soldado do benemérito alferes Dias da Silva, e os nossos alunos militares, dos 
daquele corpo? Na guarda municipal de Lisboa lá está outro modelo, e outro modelo de 
comandantes, bem como o sr. Coronel Maldonado de Lanceiros, o sr. Barão de Francos, que 
emprega todo o género de seduções para obrigar por nobre emulação, o que ainda não é 
obrigatório. O regimento 16 a estas horas está começando trabalhos que lhe não hão de ser 
menos honrosos que os de uma campanha. 

 E a guerra contra a ignorância daquelas últimas camadas sociais donde se tirou o soldado-
povo. 

 Na praça de Valença o sr. Governador Frederico Leão Cabreira, o na de Elvas o sr. 
Brigadeiro Baldy perfilharam o Método-Castilho. Em Coimbra, ajuntam-se as praças de 
infantaria 9 com os pobres e desvalidos, para quem homens filantropos abriram uma escola 
gratuita. 

 O exército é, sem dúvida, a maior garantia dum sistema de ensino que se funda no ritmo, e 
na certeza dos movimentos, sem fazer autómatos como o do ensino mútuo.Em 
compensação, é este método ameno que fala à imaginação, e que liberta o espírito, sólida 
garantiu também da ilustração do exército, tornando apetitoso o que dantes era monótono, e 
dando horas de útil recreio para mestres e discípulos. Nos quartéis doravante, o clarim ou a 
trombeta que anunciar a escola é o sinal da reunião cobiçada, do verdadeiro folgar, e para 
melhor dizer, da libertação do espírito, e das centenas de espíritos que ali se vão fortificar e 
robustecer naquela ginástica do entendimento. 
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No Relatório de 1851-1852 faz-se uma avaliação do que foi e do que é o método 

Castilho, deixando perceber o trânsito iminente da moda repentina: 

O método de leitura, dita repentina, fora, de princípio, abraçado com o 
entusiasmo da novidade, alentado pelo prestígio do nome e amenizado pela harmonia 
musical, de que ordinariamente era acompanhado o seu exercício. Hoje terminada a 
impressão primeira da novidade e desacompanhado da recriação da música, é pouco 
frequentado […]. Das informações encontradas, até agora recolhidas, o que pode 
concluir-se é que os efeitos do método dependem essencialmente dos dotes essenciais 
do professor”135. 

Castilho, sofrendo do “complexo de palco”, sucumbiu aos ataques, cujos apupos 

se sobrepunham aos aplausos. Desiludido desistiu e partiu para o Brasil em busca de 

outros apoios para o seu método de Leitura Repentina. 

9. Em jeito de conclusão 

Resolvida a questão política da guerra que opôs absolutistas a liberais, estavam, 

à partida, criadas as condições mínimas para resolver a questão da instrução em 

Portugal: a herança de três séculos era pesada. O curto reinado de D. Maria II não 

traduziu a expectativa gerada na opinião pública: todos esperavam esse tempo oportuno 

de paz e de trabalho profícuo e tranquilo; pelo contrário, a instabilidade política das 

décadas seguintes, agravada pela situação económica que, ano após ano, se deteriorava, 

fizeram das sucessivas reformas que se seguiram uma miragem; a utopia da 

regeneração, cuja alavanca todos reconheciam na instrução, esbarrou sempre com a 

incapacidade de definir uma política educativa e de seguir as suas linhas orientadoras.  

Sob o ponto de vista macroscópico, a instrução pública moveu-se não só durante 

o período de tempo da publicação de “O panorama” (1837-1868), mas, praticamente, 

durante toda a centúria de oitocentos, debaixo do fogo cruzado de reformas e contra-

reformas que se sucederam ao sabor das correntes políticas que detinham o poder: o 

fosso gerado entre a legislação produzida e a ineficácia resultante da promulgação da 

                                                                                                                                               
 Consta-nos que o nobre marechal duque de Saldanha (que há dias, bem como todo o 

ministério, honrou com a sua presença as provas públicas que o sr. Castilho deu do seu 
método) tenciona mandar que na escola de lanceiros se forme uma espécie de escola normal 
militar para todo o exército. 

 Quem não vê nisto um grande passo para a nossa civilização?” (Pan 1852, pp. 364 – 365). 
135  GOMES – Joaquim Ferreira Relatórios do Conselho Superior de Instrução Pública (1844 – 

1859). Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1985, p. 159. 
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mesma legislação, ou a descontinuidade da mesma pelos governantes que se seguiram, 

liquidou pela base todas as iniciativas, motivadas pelas melhores intenções. Caso 

sintomático, que pode servir de paradigma para todo o século, foi a absurda interrupção 

da reforma de 1835, levada a cabo por Rodrigo da Fonseca Magalhães. Merecedora dos 

maiores elogios, chegou mesmo a ser considerada como a primeira tentativa séria de 

reformar a educação na vigência do constitucionalismo, sem todavia lhe ser oferecida a 

oportunidade do tempo mínimo para que tão preciosa semente germinasse em terra 

fecunda, quanto mais que produzisse os seus frutos temporões. 

O discurso da necessidade da instrução pública perdia a sua eficácia diante de 

uma praxis que desmentia todas as palavras que reiteravam continuamente a promessa 

da regeneração do país: nenhum efeito produziu a não ser aumentar o fosso que nos 

separava da Europa ilustrada. Urgia a necessidade de uma instrução popular, com a qual 

todos estavam de acordo, mas as contradições acerca da obrigatoriedade do ensino 

primário, da sua gratuidade, da falta de escolas, dos miserabilismos ordenados dos 

professores e das medidas legislativas com sucessivos avanços e recuos, fizeram de 

Portugal um país analfabeto. 

O país necessitava não só de um ensino superior para um grupo limitado, mas 

também de um outro tipo intermédio de escola que desse mais do que aprender a ler, 

escrever e contar: uma escola que fosse além das humanidades e que preparasse 

funcionários para o exercício de tantas actividades de que o país carecia. A contradição 

entre o ensino clássico e o ensino moderno, entre o ensino liberal e o ensino prático, 

entre centralização e descentralização marcou o discurso pedagógico do século XIX, 

inspirando, de modo diverso, as várias reformas ensaiadas em diferentes graus do 

ensino. Desde Rodrigo da Fonseca até Fontes Pereira de Melo, os sucessivos governos 

desdobraram-se em apresentar diversas reformas: o ensino politécnico e a criação e 

implementação dos liceus representam o maior esforço levado a cabo no âmbito do 

ensino. Note-se um pormenor que nada contribuiu para o desenvolvimento do ensino: as 

reformas eram feitas umas contra as outras, recusando, geralmente, aquilo que de bom 

tinha a reforma anterior. 
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Em 1838, Herculano, nas páginas de O Panorama, afirmava categoricamente 

que ainda não tinha havido em Portugal uma só providência governativa a favor da 

verdadeira instrução136. Um ano depois, dá as razões desse fracasso: 

Onde vai, pois, o erro? - Em andar a política ao invés: em se estudar a ciência 
de administrar e reger os povos sinteticamente, e aplicar-se analiticamente. Há políticos, 
que jamais saíram das cidades, e, nas cidades, de aposentos dourados. Ali leram e 
estudaram teorias de escritores estranhos e naturais; depois fecharam os livros, e 
redigiram periódicos, sentaram-se nas cadeiras de legisladores, ou tomaram a pasta de 
ministros, e confiados esperaram que os casos especiais de arrazoar, de legislar ou de 
providenciar se lhes apresentassem: apareceram esses casos, e cuidando provê-los, de 
remédio, ampliaram-lhes paliativos, quando os não pioraram. Esta é, em suma, a 
história das nossas reformas, E era isto o que se devia ter feito? Ousaremos dizer que 
não. Deviam-se ter analisado todos os factos sociais do país, e desta análise chegar a 
uma síntese - a um corpo geral de doutrina política - e aplicar esta, voltando outra vez 
aos factos, na sua totalidade: mas é o contrário disto que justamente se fez:—daí vêm 
todos os nossos danos, e a febre moral que nos consome – o desesperar da liberdade.137 

Ora, é precisamente com O Panorama, órgão da Sociedade Propagadora de 

Conhecimentos Úteis, que Herculano e os seus seguidores procuram assumir, embora 

com carácter não formal e voluntário, a missão de que os governos se demitiram. 

                                                 
136  Pan 1838, p. 315. Este texto, apesar de aparecer anónimo nas páginas de O Panorama, é do 

conhecimento geral que é da autoria de Alexandre Herculano, pois aparece inserido em 
Composições Várias. Adiante nos ocuparemos deste assunto ao tratar a questão autoral dos 
textos anónimos de O Panorama. 

137  Pan 1839, p. 37. 
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Capítulo III – O PANORAMA: UM JORNAL INSTRUTIVO 

Como eram bem feitos, como eram bem pensados e 
bem dirigidos alguns jornais literários d’esse tempo, O 
Panorama, a Revista Universal Lisbonense! 

Passos Manuel 

De todas as coisas que se oferecem aos homens para 
lhe rarear os momentos de ócio, é a leitura talvez a 
mais aprazível, e seguramente a mais proveitosa. Sem 
quebrar o seu repouso doméstico, sem vaguear pelas 
ondas do oceano, ou trilhar peregrino as sendas e 
desvios de países remotos, diante de seus olhos se 
corre o pano à cena do mundo passado e presente, e 
do mundo da ciência e da arte; trava conversação com 
as personagens mais distintas de todas as épocas e 
com os mais nobres engenhos de todas as idades; trata 
as inteligências dos diversos países, e bebe a largos 
traços na taça da sabedoria. Cidadão de todas as 
repúblicas, membro de qualquer sociedade, 
contemporâneo de qualquer século, só o homem dado 
à leitura pode com verdade dizer que para ele foi o 
Universo criado. 

O Panorama, 6 de Maio de 1837 

0. Nota introdutória 

Procuramos neste terceiro capítulo, e após contextualização histórico-política e 

enquadramento no âmbito da história da educação portuguesa, proceder à caracterização 

genérica de O Panorama, periódico que tomamos como objecto de análise e que 

persistiu durante 31 anos, com algumas intermitências.  

No âmbito das vivências culturais do século XIX138, parece-nos importante 

evidenciar três referentes individuais que, em 1837, se cruzaram, convergiram e se 

completaram, imprimindo um carácter indelével na cultura oitocentista portuguesa. Em 

primeiro lugar, destacamos a criação da Sociedade Propagadora de Conhecimentos 

Úteis; em segundo lugar, o aparecimento de O Panorama, o órgão jornalístico dessa 

                                                 
138 NUNES, Maria de Fátima [rec. a] – O Panorama – Jornal Literário e Instrutivo da 

Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis (Antologia de textos sob a direcção de 
António Reis). Lisboa: Publicações Alfa, S. A., 1989, p. 8-11. 
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sociedade; e, finalmente, a figura emblemática de Alexandre Herculano, primeiro 

director daquele periódico. Nas páginas seguintes, debruçar-nos-emos sucessivamente 

sobre cada um destes três tópicos. 

1. A Sociedade Propagadora de Conhecimentos Úteis 

O alvorecer do constitucionalismo foi, em Portugal, não só a causa e o efeito de 

uma profunda mudança política, mas também um movimento transformador da vida 

social, em toda a sua extensão, o que, compreensivelmente, não poderia evitar 

perturbações violentas, como as que se consumaram na guerra civil (1832-1834). 

Das convulsões de 1833 deu-nos conta Alexandre Herculano, num testemunho 

que sintetiza admiravelmente as metamorfoses que atingiram o país nas suas estruturas:  

A época de 1833 foi a única época revolucionária por que tem passado Portugal 
neste século. Nem antes, nem depois quadra tal epíteto aos sucessos políticos do nosso 
país; porque só então foi substituída a vida interina da sociedade por uma nova 
existência. As forças sociais desapareceram para dar lugar a novas forças; destruíram-se 
classes; criaram-se novos interesses que substituíram os que se aniquilaram, os 
elementos políticos mudaram a situação.139 

No início do reinado de D. Maria II, afastado o fantasma da guerra civil, 

vislumbrou-se um tempo de esperança em novas condições de vida, enxertada, agora, na 

paz social e política e no progresso económico, que prometiam dias de prosperidade. 

Todavia, os tempos de paz e de trabalho profícuo e tranquilo que todos esperavam não 

se fizeram sentir. Antes veio a ocorrer um tempo de crise económica, ideológica e 

militar, como dissemos no capítulo anterior.   

As medidas então tomadas – “a legislação de Mousinho da Silveira, a extinção 

das ordens religiosas, as tentativas municipalistas e a publicação do Código Civil”140 – 

almejavam erguer o País do pântano em que se atolara. 

Talvez se possa afirmar que 1834 é o marco que separa o “Portugal Antigo” do 

“Portugal Novo”. Para trás fica a memória, ainda viva, de um país abalado por 

                                                 
139  HERCULANO, Alexandre – Memórias do conservatório real de Lisboa. In Elogio histórico 

do sócio Sebatião Xavier Botelho, p. 33. 
140  SARAIVA, José Hermano – História de Portugal. Mem Martins: Publicações Europa 

América, 1999, p. 292. 
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tempestades políticas e pela guerra civil que lhe ensanguentou o solo; doravante, 

vislumbra-se espaço para o sonho da liberdade e do progresso: 

A época de terror e luta que atravessámos deixou em nós profundas impressões 
que o tempo não as poderá facilmente delir, e todos os nossos sentimentos, postos em 
acção por uma séria de acontecimentos incalculáveis, ainda não poderão assentar; as 
paixões em agitação e até em combate, nem nos podem ainda bem reflectir que 
gozamos as delícias de um mundo livre. Em tais circunstâncias, pois será bem difícil 
conciliar a atenção pública, por tantas e tão justas causas distraída; no entanto, depois 
do restabelecimento das liberdades pátrias, cumpre promover a difusão da instrução 
pública, a base mais sólida […] em que aquelas podem assentar, e pouco a pouco ir 
reparando as ruínas causadas pelos anos do império da ignorância e da inquietude.141 

Foi neste contexto que surgiram novas instituições ligadas à difusão da cultura. 

Congregaram-se esforços. A conjugação das iniciativas dos particulares, estimuladas e 

acarinhadas pelo Estado, reactivaram o espírito de cooperação e de associação. 

Essas sociedades tinham habitualmente um órgão jornalístico divulgador de 

conhecimentos que, conforme a sua finalidade, eram de natureza científica, jurídica, 

médica, industrial ou literária. Os principais órgãos difusores de informação eram 

publicações periódicas, com maior ou menor tiragem e com períodos de sobrevivência 

mais ou menos longos, tendo, alguns deles, conhecido dias de glória que a memória das 

gerações seguintes preservou. Outra característica desta imprensa emergente era, de 

acordo com testemunhos da época, a comunidade de propósitos, concentrados em 

“reunir as suas luzes para, num esforço de cooperação, animar e incentivar o gosto pelas 

letras, pela indústria, pelo comércio, pela agricultura e pelas ciências em geral, 

acendendo nas massas o amor do trabalho e da cultura”142. 

A ilustração surgia, assim, como cruzada contra o atraso e a inércia de um país 

inconformado com o destino a que tinha sido votado. A missão era civilizadora, a meta 

era acender as luzes e combater as trevas da ignorância; abrir as portas ao progresso e 

permitir que, em Portugal, como nos países mais desenvolvidos, brilhasse a 

incandescência da razão. Todos os espíritos ilustrados tinham consciência da urgência 

desta missão e todos sabiam que o único caminho possível para travar esta batalha 

decisiva era a instrução. Por isso, muitos esforços, públicos e privados, convergiram no 

objectivo de instruir Portugal. Apresentamos, de seguida, alguns exemplos. 

                                                 
141  Repositório Literário (1834), Introdução ao nº. 1. 
142  MELLO, Maria Cristina – O Panorama – História de um jornal. Lisboa. Lisboa: UL, 1971, 

p. 8. 
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Em 1833, foi fundada, no Porto, a Sociedade das Ciências Médicas e da 

Literatura que, no ano seguinte, publicou um jornal – O Repositório Literário, com a 

finalidade expressa 

de despertar o gosto e a necessidade da instrução, de fazer conhecer o que possuímos e 
difundir e propagar entre nós os inventos das outras nações, que desde muitos anos 
favorecidas pelo influxo das instituições liberais, tinham caminhado com rápidos passos 
no vasto campo das ciências e por este meio contribuído gloriosamente para o esplendor 
e prosperidade com que […] fulgiam a par dos outros ainda por encanecidos 
preconceitos.143 

Em 1834, foi restaurada a Sociedade Promotora da Indústria Nacional. Também 

esta Sociedade teve o seu órgão jornalístico – Os Annaes – a que coube um papel 

importantíssimo na difusão do conhecimento, particularmente, no campo das artes, da 

indústria e da agricultura. 

Em 1835, aparece, em Lisboa, a Sociedade das Ciências Médicas. No ano 

seguinte, foi criada A Sociedade dos Amigos das Letras, que teve como órgão 

divulgador um jornal cuja finalidade “era promover as reformas e melhoramentos 

literários com especialidade no reino de Portugal, e na parte em que pudessem ter 

imediata aplicação prática”144. 

O Diário do Governo, de 14 de Janeiro de 1837, publicou uma portaria, datada 

da véspera, que se fazia acompanhar do programa da Sociedade Civilizadora, cujos 

fundadores D. Maria II elogia, oferecendo-lhes todo o apoio que dependesse do seu 

Governo:  

Sua Majestade deseja animar e proteger o espírito de Associação, porque é só 
pela reunião de muitas forças e vontades que se poderão acabar grandes coisas, e nada 
há tão útil como é dirigir a actividade dos Cidadãos para objectos que possam melhorar 
os seus interesses materiais e morais. 145 

Finalmente, ainda em 1837, foi fundada a Sociedade Propagadora dos 

Conhecimentos Úteis, sob os auspícios de Sua Majestade, a Rainha D. Maria II e 

patrocinada por muitos representantes do Constitucionalismo.  

                                                 
143 Repositório Literário - 1834, número 1 de Novembro, p. 9.  

144  RIBEIRO, José Silvestre – História dos estabelecimentos scientíficos, literários e artísticos, 
tomo VIII, p. 359. 

145  Diário do Governo, portaria de 14 de Janeiro de 1837. 
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2. O Panorama, o jornal da Sociedade Propagadora dos 
Conhecimentos Úteis 

O Artigo 1º dos Estatutos da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis 

enunciou o seu intuito basilar: “Propagar os conhecimentos úteis por todos os meios de 

que possa dispor, e desde já, por meio de uma publicação semanal, é o fim a que a 

sociedade se propõe”. Tal objectivo, reiterado no Artigo 45º dos mesmos Estatutos – 

“Haverá um jornal publicado pela Sociedade, destinado a promover a instrução, 

principalmente acerca dos conhecimentos úteis”146 –, foi prosseguido através de O 

Panorama – Jornal Literário e Instrutivo da Sociedade Propagadora dos 

Conhecimentos Úteis que, pontualmente acompanhado pela edição de alguns livros147, 

viria a converter-se no veículo mais constante e duradouro da prevista acção de difusão 

cultural. 

Com efeito, dado à estampa, pela primeira vez, no dia 6 de Maio de 1837, sob a 

direcção de Alexandre Herculano, O Panorama, impresso na tipografia que a referida 

Sociedade possuía, em Lisboa, no n.º 55 da rua Direita do Arsenal, foi, ainda que com 

algumas intermitências, regularmente publicado, aos sábados, ao longo de mais de três 

décadas, precisamente até 1868. 

Três meses antes de sair o primeiro número de O Panorama, O Diário do 

Governo anunciava as linhas mestras do futuro semanário: 

ensinar o povo para que ele seja menos acelerado ou menos violento em suas opiniões – 
e oferecer-lhe a instrução por modo que a ele possa chegar o seu entendimento e a sua 
bolsa, isto é, fácil e barata”148  

Adiantava também algumas indicações sobre a forma que o mesmo semanário 

deveria assumir, nomeadamente a obrigação de incluir, pelo menos, uma estampa em 

cada exemplar.  

                                                 
146  Estatutos da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis. Capítulo V: art. 45º. 
147  Nas primeiras páginas de O Panorama diz-se claramente que “entre os propósitos da 

Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, um dos mais vantajosos é o de 
reimprimir e publicar os nossos bons livros por módico preço”. Refira-se a título de 
exemplo algumas obras publicadas na tipografia da Sociedade Propagadora dos 
Conhecimentos Úteis: A Harpa do Crente, de Alexandre Herculano; Quadros da História 
de Portugal, de A. F. de Castilho; Reflexões Sobre a Língua Portuguesa, de Francisco José 
Freire; Relação do Novo Caminho Que Fez por Terra e Mar (2.ªedição), do padre Manuel 
Godinho; Dicionário Jurídico-Comercial, de José Ferreira de Borges, etc. 

148  Diário do Governo, 21 de Fevereiro de 1837. 
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A prenunciada matriz formal do periódico foi confirmada e explicitada, pelo 

Artigo 46º dos Estatutos da Sociedade:  

Este Jornal será intitulado – «Panorama Literário e Instrutivo»; conterá oito 
páginas de quarto grande e duas colunas, e cada número terá uma ou mais estampas 
que sirvam de ilustração a algum ou alguns artigos do texto [...]149 

Da definição da forma, haveria que passar à consideração do conteúdo. E são 

ainda os Estatutos a apontar um caminho, em que sobressai a preocupação estética e 

ética:  

O Panorama se deverá distinguir, não somente pela pureza do seu estilo e 
escolha das matérias, mas também por seu constante respeito à moral pública150. 

Tal exigência axiológica prolongava a exigência de neutralidade política, 

determinada pelo Artigo 41.º dos Estatutos – “Não se intrometerá jamais em polémica 

política, nem mesmo com disfarçadas alusões ou apólogos chistosos”151. –, a qual já fora 

favoravelmente argumentada, no artigo do Diário do Governo anteriormente referido: 

quanto a nós bem tomado foi este arbítrio. As discussões políticas exaltam os espíritos 
mais moderados, e assumem, mais dia, menos dia, um carácter particular e pessoal que 
quadra aos periódicos literários: alimentem pois essas discussões os jornais que a elas se 
entregam quase exclusivamente. 152 

Quanto à estrutura temática, os Estatutos conceberam O Panorama como uma 

publicação amplamente abrangente:  

O jornal se ocupará de considerações sobre a História Nacional e Estrangeira; 
notícias de antiguidades e monumentos; estatística e geografia do país; biografia de 
nossos barões ilustres, em armas e em letras; literatura propriamente dita, 
compreendendo os elementos da teoria do discurso e a sua aplicação à língua 
portuguesa. A jurisprudência, a Economia Política, o Direito Administrativo, o 
comércio e as belas artes servirão também de assunto a alguns artigos, pobres de aparato 
tecnológico, rico de noções simples e úteis.153 

Adiante continua: 

o jornal apresentará também extractos de viagens interessantes, artigos curiosos 
de Ciências Naturais, as mais elementares ideias de Astronomia e de outros ramos 

                                                 
149  Estatutos da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis. Capítulo V: art. 46º. 
150  Estatutos da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis. Capítulo V: art. 49º. 
151  Estatutos da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis. Capítulo V: art. 41º. 

Também esta opção concorreu para a longevidade que O Panorama conheceu. 
152  Diário do Governo, 21 de Fevereiro de 1837. 
153 Estatutos da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis. Capítulo V:, art. 46º. 

Adiante, no ponto referente às temáticas, teremos oportunidade de desenvolver este aspecto. 
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agradáveis das matemáticas. Máximas morais, bela poesia e anedotas históricas e pouco 
vulgares entrarão também no quadro do jornal.154 

A justificação da feição enciclopédica e generalista, regida pelo desiderato da 

instrução para todos, está bem patente na introdução do primeiro número do semanário, 

em que se lamenta o fosso que separava Portugal dos países ilustrados: 

Neste estado, pois, da ilustração e do progresso, o que mais importa é o dilatar 
por todas as nações, e introduzir em todas as classes da sociedade o amor da instrução; 
porque este é o espírito do nosso tempo, e porque esta tendência é generosa e útil. […] 
A nação portuguesa, cumpre confessá-lo, é uma das que menos tem seguido este 
movimento progressivo da humanidade. O nosso povo ignora imensas causas que muito 
lhe importava conhecer, e esta falta de instrução sente-se até nas classes, que, pela sua 
posição social, deviam ser ilustradas.155 

Eis-nos, assim, perante um objectivo, claro e bem definido projecto de 

ilustração. O seu director, porém, interrogava-se: “Mas como se dilataria a instrução, 

como se faria descer a variada ciência até aos últimos degraus da escala social”156? A 

resposta, procurou-a seguindo as pegadas dos países mais ilustrados: 

A solução deste problema encontra-se na história literária da Europa, nos 
últimos vinte anos. De facto, a parte mais útil da moderna literatura tem sido o resumir 
os amplos produtos da inteligência. Com uma rapidez admirável têm surgido 
compêndios, quadros sinópticos e jornais de instrução popular. À custa de sacrifícios 
[…] tem-se derramado entre o povo, não a história do estudo, mas o seu resultado: a 
ciência introduz-se tanto no tecto do abastado, como no abrigo do pobre […].157 

É, pois, com naturalidade que O Panorama se inspira em exemplos estrangeiros, 

como Le Musée des Familles, publicado em Paris, cujos centros de interesses quase 

coincidiam com os de O Panorama e de que várias passagens foram literalmente 

transpostas para a publicação portuguesa158, e, sobretudo, o Penny Magazine, jornal 

inglês que, de acordo com a declaração do próprio Alexandre Herculano, lhe serviu de 

modelo: 

O Penny Magazine (em cujo molde vazámos O Panorama) é o periódico mais 
popular de Inglaterra, de um país onde o hábito de leitura desce às classes mais 

                                                 
154  Estatutos da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis. Capítulo V: art. 48º. 
155  O Panorama – Jornal Literário e Instrutivo da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos 

Úteis, 1837, pp. 1-2. Daqui em diante esta obra será referenciada como abreviatura Pan. 
156  Pan, 1837, pp. 1-2. 
157  Pan, 1837, p. 2.  
158  A estrutura de Le Musée des Familles obedecia ao seguinte esquema: Études Historiques, 

Morales et Litteraires, Voyages, Aventures, Études de Moeurs et Magazine (Costumes 
Pittoresques, Histoire Naturelle, Merveilles Medicales, etc.). 
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inferiores, e sem ter mudado o sistema de redacção (inteiramente semelhante ao nosso) 
extrai semanalmente de cada número acima de trezentos mil exemplares.159 

Por fim, justicar-se-á a alusão a uma disposição da Sociedade Propagadora dos 
Conhecimentos Úteis que, não só sinalizou o seu pendor solidário, como também terá 
sido um dos factores que contribuíram para o sucesso do seu projecto editorial, 
alargando o corpo dos seus destinatários. Assim, servindo simultaneamente o propósito 
beneficiente de auxílio aos segmentos mais débeis da população e a intenção utilitária 
de levar o jornal tão longe quanto possível, os Estatutos impuseram a obrigação de 
oferecer O Panorama a instituições assistenciais: 

A Direcção fará distribuir gratuitamente pela Casa Pia, Casa d’Expostos, Asilos 
de Primeira Infância, Aulas de Instrução Primária, e em geral por todos os 
estabelecimentos Pios, alguns exemplares de cada número, que facilitem aos alunos a 
leitura desta publicação.160 

3. O Panorama, primeiro jornal romântico português 

Herculano está na origem dos caminhos da geração romântica que sucedeu aos 

Bravos de Mindelo.161 É natural que o pendor romântico que o marcou, tal como a 

muitos dos seus colaboradores, apareça estampado nas páginas de O Panorama, de tal 

forma que possamos encontrar, disseminado no seu conteúdo, uma abundância 

significativa de elementos românticos, que nos permite classificá-lo, sem qualquer 

objecção, não apenas como um jornal romântico, mas como o primeiro e principal jornal 

do romantismo português, cuja vigência hegemónica se fez em quase perfeita 

coincidência cronológica com a vida editorial do jornal.162 

Veículo e marco popular dessa mudança de gosto dos anos trinta, O Panorama 

foi o educador, por excelência, da classe média, fazendo uso da sensibilidade para 

adoptar as novas formas capazes de propalar temáticas que exaltassem a res nacional, 

qual fonte regeneradora para uma pátria que ainda sentia os efeitos da devastação 

fratricida das últimas décadas. Essa consciência romântica aparece bem explícita nas 

                                                 
159  Pan 1837, p. 53 
160  Estatutos da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis. Capítulo V: art. 50º. 
161 FERREIRA, Alberto – Perspectivas do romantismo português (4ª edição). Lisboa – Porto: 

Litexa Editora, s/d, p. 68. 
162  O romantismo, enquanto movimento autónomo literário, surge no nosso País por volta de 

1834 e inicia a sua dissolução sob a segunda regeneração, à roda de 1860, ou seja, entre o 
definitivo triunfo da burguesia sobre as instituições monárquico-feudais e o triunfo da 
facção burguesa-liberal sobre o radicalismo da pequena burguesia ou das camadas populares 
mais esclarecidas. Cf. FERREIRA, Alberto – Perspectivas do romantismo português (4ª 
edição). Lisboa – Porto: Litexa Editora, s/d, p. 32. A 1ª edição é de 1971. 
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páginas da Introdução do VIII volume do jornal, onde se afirma categoricamente que foi 

a primeira publicação, do género, a provocar 

certa afeição pelas coisas que o passado tinha boas e veneráveis, sem que por isso 
traísse a missão do progresso, que incumbe aos escritores que sabem quais são os 
destinos da época presente: foi ele o primeiro que a par da difusão das ideias de 
utilidade material, trabalhou para que renascesse o sentimento da antiga energia e glória 
nacional, sentimento amortecido e quase gasto por dilatados anos de desventura e 
desalento, e sem cuja renascença não há regeneração possível, porque se não começa 
pela regeneração da dignidade de homem e de cidadão. […] O Panorama tem procurado 
incorporar os desejos e esperanças do futuro com as saudades das tradições do belo e 
grandioso que enobreceu esta nossa boa terra em eras remotas.163 

Eis a pergunta que naturalmente se levanta: como empreendeu O Panorama essa 

educação romântica? 

O culto pelo passado, a divulgação de imagens da Idade Média, cujos motivos 

invocavam, quer a história nacional, quer a intransigente defesa de ruínas e monumentos 

pátrios, sob a ameaça do “camartelo fanático e ignorante”, fizeram com que, das cinzas 

da Idade Média, a História de Portugal renascesse, nas páginas de O Panorama, em 

forma de compêndio original:  

Ensinou a sua história por um processo ameno e deleitoso, difundindo factos, 
datas, elementos biográficos, e toda a espécie de realidades portuguesas. Assim, do 
ponto de vista descritivo, reuniu-se um somatório riquíssimo de elementos sobre cargos, 
ofícios, dignidades, instituições civis, militares e religiosas, classes sociais, milícias, 
antigos foros e costumes (procissões, festas, penas) consignados nas leis e forais do 
reino. Divulgaram-se ainda notícias sobre armas antigas, inscrições comemorativas, 
insígnias eclesiásticas, antigualhas, torneios, medalhas, títulos de nobreza, etc.164 

De igual modo, do ponto de vista narrativo encontramos uma grande diversidade 

de trechos tanto históricos, como poéticos, 

sendo dado relevo ao que eles possuíam de mais sugestivo ou heróico: conquistas, 
batalhas históricas, cercos, motins de rua, intrigas palacianas, etc. Exaltaram-se grandes 
figuras lendárias e ressuscitaram-se outras já sepultadas no vaso negro do 
esquecimento.165 

                                                 
163  Pan, 1844, p. 1. 
164  MELLO, Maria Cristina – O Panorama – História de um jornal. Lisboa: UL, 1971, p. 105. 
165  MELLO, Maria Cristina – O Panorama – História de um jornal. Lisboa: UL, 1971, p. 105. 
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4. Ciclos de publicação  

Falar do ciclo de publicação de um periódico significa, em primeiro lugar, 

invocar a sua génese e respectiva história e percorrer a senda que os seus fundadores, 

directores e principais colaboradores seguiram, desde a sua fundação até à impressão da 

última página. Os êxitos e os fracassos, as dificuldades e os dias de glória que O 

Panorama conheceu, revelam-nos o esforço daqueles que, contra ventos e marés, 

acreditaram num projecto de ilustração para Portugal, que visava regenerar o quadro 

mental português, não só através da educação e da cultura, mas, de igual modo, do 

favorecimento dos bons costumes, que daria razão e uma base de apoio e sustentação 

absolutamente necessárias à liberdade tão dificilmente conquistada: 

[…] o que mais importa é dilatar por todas as nações, e introduzir em todas as 
classes de sociedade, o amor da instrução; […]. Negar o aperfeiçoamento intelectual do 
homem; deixá-lo na bruteza e na ignorância, é um acto imoral, um menoscabo de 
deveres sagrados e, por consequência, um crime. 166 

Neste sentido, apresentamos um quadro sinóptico que nos permite ter uma 

rápida e panorâmica visão diacrónica referente dos ciclos de publicação de O 

Panorama. Nele emergem, não só os períodos de tempo referentes à publicação de cada 

uma das séries, mas também os hiatos em que a publicação foi suspensa. 

 

                                                 
166  Pan 1838, 315. 
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A propósito, impõe-se um esclarecimento: José Silvestre Ribeiro, na História 

dos estabelecimentos científicos, literários e artísticos, afirma que “O Panorama da 1.ª 

série terminou em 1844”167. Esta afirmação, aparentemente errada, de acordo com o 

cronograma por nós apresentado, deve ser esclarecida. Este autor, indiscutivelmente 

uma das autoridades mais ricas e seguras sobre a realidade cultural portuguesa da época, 

usa a palavra série num sentido bastante amplo, fazendo-a coincidir com a ideia de um 

período ininterrupto de publicação, sob os auspícios da mesma empresa. Quanto a nós, 

entendemo-la em sentido estrito, isto é, a acepção em que, neste contexto, quisemos 

usar o termo série desprende-se directamente do modo como ele é utilizado pelos 

editores de O Panorama. Aí, uma série é um conjunto sequencial de números do jornal 

que, ao menos na intenção inicial (que, na verdade, apenas se concretizou no caso da 

primeira série), agregaria cinco volumes ou tomos, correspondendo, cada um destes ao 

resultado acumulado de um ano de publicação. As vicissitudes do processo editorial, ao 

longo dos anos, marcado, como já se viu, por várias intermitências, geraram algumas 

irregularidades, nomeadamente através do encurtamento de certas séries (2ª, 4ª e 5ª 

séries) e a junção de números descontínuos numa única série (3ª série). 

Acrescente-se ainda que as duas primeiras séries, na acepção em que usamos o 

termo, formam um conjunto sinóptico, sobre o qual José Silvestre Ribeiro se exprime 

nestes termos: “[…] aí ficou essa preciosa colecção, na qual brilham o romance, a 

poesia, as escavações históricas, a crítica amena, as lendas populares, os estudos 

arqueológicos […]”168  

Em síntese, podemos afirmar que a publicação consecutiva, desde 6 de Maio de 

1837 a 28 de Dezembro de 1844, deu origem a oito volumes, um por ano, que 

constituem as duas primeiras e mais notáveis séries, sendo que a primeira realizou 

perfeitamente a ideia que parece ter presidido à sua definição, e a segunda ficou 

incompleta, porque a publicação foi então interrompida. 

Na primeira série, que terminou com o número 243, datado de 25 de Dezembro 

de 1841, destaca-se a figura de Alexandre Herculano, como responsável da redacção do 

jornal.  

                                                 
167  RIBEIRO, José Silvestre - História dos estabelecimentos scientíficos, literários e artísticos, 

vol. VIII. Lisboa: Acad. Ciências, 1871, p. 27. 
168  RIBEIRO, José Silvestre - História dos estabelecimentos scientíficos, literários e artísticos,. 

Lisboa: Acad, Ciências, 1871, vol VIII, p. 27. 
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Entretanto, em Julho de 1839, Herculano abandonou as funções de redactor 

principal de O Panorama, para assumir o cargo de Director das Bibliotecas Reais da 

Ajuda e das Necessidades, lugar para que fora indigitado, por convite de D. Fernando, 

Príncipe consorte. Este abandono não significou um corte total. A intenção de continuar 

ligado ao jornal, deixou-a expressa Herculano, na hora do adeus, acompanhando-a com 

o anúncio de que quebraria o anonimato169: 

Tendo deixado, por motivo de negócios pessoais, o lugar de principal redactor 
deste jornal, e desejando, todavia, contribuir com os meus poucos cabedais para uma 
publicação, que me persuado tem feito algum bem à civilização nacional, continuarei a 
escrever, quando outras ocupações mo permitam, vários artigos, que serão sempre 
assinados com as iniciais do meu nome. 170 

Apesar deste abandono, encontramos no jornal, de forma continuada, extractos 

dos seus livros, tal como ele, mais tarde, documentou, em nota enviada ao editor: 

com repugnância consenti em que se transcrevessem nas páginas de O Panorama 
extractos de um livro meu, então impresso e a ponto de publicar-se. Era honra grande 
para o livro, mas pouco proveito para o jornal, que não deve viver de fragmentos de 
coisas impressas.171 

Terminada a primeira série, no final de Dezembro de 1841, começou a segunda, 

sem qualquer interrupção e numa linha de continuidade editorial, sob a direcção de 

Paiva Manso, João Baptista Massa e M. A. Viana Pedra. 

Herculano regressou à redacção de O Panorama, em 1843. De acordo com 

informação fornecida por Rodrigo Cordeiro, no Novo Almanaque Luso-Brasileiro para 

o ano de 1879, 

entra ele por novo contrato a 20 de Janeiro daquele mesmo ano, para director do jornal, 
recebendo então 800$000 réis anuais, ou 5$128 réis por página, devendo escrever três 
páginas em cada número. É o período em que ali publica, em folhetins muito 
apreciados, as suas novelas e os seus romances históricos.172 

De facto, ao longo das duas séries iniciais de O Panorama, ou seja, entre 1837 e 

1844, Alexandre Herculano publicou aí, além de muitas páginas sobre os mais variados 

                                                 
169  Os artigos do jornal O Panorama eram escritos sob a capa do anonimato. Só a partir dos 

finais de 1839 é que timidamente se começa a abandonar o anonimato. Em 1840, 
encontramos artigos de Alexandre Herculano, assinados com as inicias A.H.. Nesta fase 
alguns dos artigos ainda não aparecem subscritos pelos seus autores.  

170 Pan, 1839, p. 221. 
171  Pan, 1854, p. 193. 
172  Novo Almanaque Luso-Brasileiro para o ano de 1879, p. 11. 
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assuntos, as suas obras ficcionais A Abóbada, O Cronista, Arras por Foro de Espanha, 

O Bobo, A Dama Pé-de-Cabra, a Pedra de Arzila e o Monge de Cister. 

A segunda série de O Panorama, o órgão da Sociedade Propagadora dos 

Conhecimentos Úteis, terminou no dia 28 de Dezembro de 1844, em consequência do 

reconhecimento de que a sua difusão caíra para um nível insustentável: 

Tendo sucessivamente diminuído nestes últimos anos, as assinaturas deste 
jornal, não sendo já suficientes para o custeio das onerosas despesas para o manter em 
nitidez tipográfica e mais circunstâncias que o igualaram aos melhores estrangeiros, que 
no seu género se têm publicado e muitos dos quais têm igualmente findado; a Direcção 
encarregada de administrar os negócios da Sociedade editora, viu-se na precisa 
obrigação de convocar a Assembleia-geral dos Srs. Accionistas, porque os Estatutos 
determinavam a publicação de um jornal literário. Finalmente a Assembleia-geral, em 
sessão de 23 do corrente Dezembro, decidiu que cessasse a continuação do Panorama, 
em razão dos motivos acima expandidos.173 

No dia 9 de Abril de 1845, de acordo com notícia avançada por José Silvestre 

Ribeiro, uma comissão, eleita pela Assembleia Geral da Sociedade Propagadora dos 

Conhecimentos Úteis, declarou que O Panorama jamais poderia continuar, quer como 

empresa literária, quer como empresa mercantil.174 

A história, porém, é frequentemente mais fértil do que aquilo que, em cada 

momento, somos capazes de pensar e, passados dezassete meses, a publicação de O 

Panorama foi retomada, ainda que suportada por outra empresa, empenhada em fazer 

reviver o antigo repositório e em dar seguimento à acção que, prematuramente 

descontinuada, parecera condenada a ficar incompleta: “O resultado obtido em sete anos 

de duração cortou-lhe verde a palma, que pedira ao começar a obra”.175 

A 5 de Setembro de 1846 saiu o primeiro número do segundo ciclo de vida de O 

Panorama, dando início à sua terceira série. Entre aquela data e 13 de Novembro de 

1847, publicaram-se trinta e oito números. De súbito e sem qualquer razão aparente, a 

publicação foi novamente interrompida, ficando a sensação de que algum imprevisto 

terá afectado a continuidade da publicação. O carácter abrupto da interrupção é 

evidente, quando se constata que o último artigo do número 38, referente a 13 de 

Novembro de 1847, indica na última página a sua continuação no próximo número. 

                                                 
173 Pan 1844, p. 264. 
174  RIBEIRO, José Silvestre História dos estabelecimentos scientíficos, literários e artísticos, 

vol VIII., Lisboa: Acad. Ciências, 1871, p. 408. 
175 Pan, 1846, p. 1.  
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A segunda interrupção estendeu-se por cerca de cinco anos. Só em 25 de 

Setembro de 1852 uma terceira empresa retomou a iniciativa, dispondo-se a renovar a 

sustentação da publicação e, assim, a oferecer-lhe a oportunidade de renascer para o 

terceiro ciclo de vida. E quando este novo fôlego de recuperação se dá, continua a 

direcção de O Panorama a reafirmar que  

o maior serviço que se pode prestar ao País é alimentar o fogo sagrado da instrução; 
educar um povo dos mais aptos para aprender; falar-lhe à alma e ao coração, levá-lo 
pelos instintos nobres, que o adormecem, mas não morrem, despertá-lo da sonolência 
pela memória das tradições passadas, e pela promessa do melhoramento que o porvir 
promete à constância e ao trabalho.176 

Os números publicados em 1846, 1847 e 1852, que se inscreveram em dois 

ciclos editoriais diversos por entre eles mediar um prolongado intervalo, foram, ainda 

assim, considerados, pelos seus diferentes editores, como elementos da mesma série, a 

3.ª, de que compuseram o primeiro volume. Até ao fim de 1856, altura em que se 

finalizou a 3.ª série, vieram consecutivamente a lume os volumes números 10, 11, 12, e 

13.  

A crescente preocupação do editor em continuar a rodear-se dos melhores 

colaboradores transparece num fragmento de Herculano: “[…] vai para dois anos que 

v… teve a bondade de associar o meu nome ao dos colaboradores do seu jornal [...] Não 

me faleceram os desejos, mas tem-me falecido o tempo”177. Apesar das reticências de 

Herculano, ainda encontramos uma carta sua, endereçada a António S. Lourenço, 

publicada em dois números de O Panorama.178 São os últimos registos explicitamente 

procedentes da pena de Herculano, nas páginas do órgão que ele próprio havia fundado. 

As dificuldades constantemente acusadas pelos editores deixam antever um 

cenário pouco animador. No último número de 1854, o editor avisa: 

No próximo mês de Janeiro de 1855, começará a publicar-se o 12.º volume do 
Panorama, 4.º da presente série. O editor não faz promessas pomposas; afiançando 
simplesmente que não cessará de empregar todos os esforços possíveis para manter a 
reputação de um semanário, que conta no número dos seus colaboradores alguns dos 
nomes mais ilustres da literatura nacional.179 

                                                 
176  Pan 1846, p.1. 
177  Pan 1854, p. 193. 
178  Cf. Pan 1854, pp 193- 196 e 202 – 204. 
179  Pan 1854, p. 400. 
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O mesmo tom é mantido na introdução do primeiro número do ano de 1857, 

onde é expressamente dito: 

O Panorama enceta com este número o seu décimo quarto volume.  
É certo que nenhum dos jornais literários do país contou com tão longa duração; 

mas é igualmente certo, que o Panorama, sempre acreditado, não tem até hoje 
desvanecido do conceito em que foi tido desde que apareceu pela primeira vez. 

Os nossos esforços tendem consecutivamente a procurar-lhe a continuação 
desse conceito; o que para isso contamos com a mesma colaboração que até agora tem 
honrado as suas colunas. 

Não fossem promessas irrealizáveis, ou que não possamos cumprir. Diremos só 
que procuraremos, e nesse empenho nos ajudarão todos os que têm amor às letras, e 
tomam a peito a instrução pública.180 

Sem interromper a publicação, vieram à luz, em 1857 e 1858, respectivamente, 

os volumes números 14 e 15, correspondentes à 4.ª série. 

Segue-se nova interrupção na publicação do semanário, agora com um hiato de 

oito anos. Foi em 1866, que uma nova empresa retomou a iniciativa de dar continuidade 

ao mais duradoiro e significativo jornal português com tal pendor cultural e educativo. 

A abertura do 1.º volume da 5.ª e última série é feita com o sugestivo título: 

Duas palavras ao público.  

A primeira destas palavras serve para lastimar o período de tempo desta última 

interrupção:  

Depois de bastantes anos de interrupção reaparece o Panorama, esse brilhante 
museu de literatura portuguesa, onde penduraram maravilhas duas gerações de 
escritores. A interrupção deste jornal foi deplorada pelos muitos assinantes que o tinham 
seguido na sua longa e esplêndida carreira181. 

A segunda palavra revela, por um lado, a consciência de assumir tão pesada 

herança, e por outro, manifesta a recta intenção de quem não se quer poupar a esforços 

para levar o barco a bom porto: 

O modo como este jornal foi redigido impõe graves obrigações daqueles que se 
encarregaram de satisfazer um desejo do público, e que hão-de tentar não deixar 
desmentidas as esperanças que o título deste jornal inspira. Não ousariam fazê-lo se não 
contassem com o auxílio de algumas das penas mais justamente ilustres de Portugal. 

Não fazemos programas, nem tentamos captar a benevolência dos assinantes. 
Ninguém duvidará de que aceitaríamos (nem pessoa alguma aceitaria) o pesado encargo 

                                                 
180  Pan 1857, p. 1. 
181  Pan 1866, p. 1. 
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que tomamos, se não tencionássemos empregar todos os esforços para nos 
desempenharmos, o melhor que pudéssemos, da tarefa que empreendemos.182 

Esta empresa deu à luz três volumes, com os números 16, 17 e 18, 

respectivamente nos anos de 1866 a 1868, os quais formam a 5.ª série. 

No artigo final do volume número 18, referente ao ano de 1868, no artigo 

intitulado “Escritos de Santa Teresa de Jesus”, José Silvestre Ribeiro, termina com uma 

promessa: “Desses escritos nos ocuparemos no artigo imediato”183. Imediatamente a 

seguir, e em nota final, Miguel Soares Monteiro comunica aos leitores a intenção da 

empresa suspender, temporariamente, a publicação do jornal:  

A empresa do Panorama desejando melhorar o seu semanário, resolveu 
suspender o semanário temporariamente184.  

Aqui terminou a odisseia, começada em 1837, de um projecto que muita luz fez 

jorrar. 

5. Os colaboradores e o anonimato 

Neste ponto centraremos particularmente a nossa atenção nos colaboradores de 

O Panorama no período do anonimato, ou seja, de 1837 a 1839. 

O anonimato literário, acima referido, imposto aos redactores de O Panorama, 

desde a sua fundação até 13 de Julho de 1839, data em que Alexandre Herculano deixa 

o lugar de principal redactor, gera um problema considerável: por um lado, não permite 

identificar com rigor quais os artigos do autor da História de Portugal (portanto, a sua 

totalidade), e por outro, a destrinça entre os artigos de sua autoria e os dos seus dois 

colaboradores conhecidos (identificados por Gomes de Brito, a saber, Francisco 

Romano Gomes Meira, que mais tarde viria a ser seu cunhado, e Rodrigo Felner).185 

Gomes de Brito acusa, no mesmo artigo, a lacuna resultante da falta de informação, ao 

referir “ainda outros que ficaram para nós desconhecidos”.186  

Esta lacuna é preenchida por Augusto Xavier da Silva, se não no todo, pelo 

menos em parte. Com efeito, Augusto Xavier da Silva não só confirma os dois referidos 

                                                 
182  Pan 1866, p. 1. 
183  Pan 1966, p. 412. 
184  Pan 1966, p. 412. 
185 DICIONÁRIO Bibliográfico, Tomo XXI, p. 519. 
186  DICIONÁRIO Bibliográfico, Tomo XXI, p. 519. 
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colaboradores de Herculano, mas, e sobretudo, amplia a informação sobre o corpo 

redactorial da primeira série de O Panorama: “a direcção literária foi confiada a 

Herculano, que convidou para o auxiliar nesta cruzada Francisco Romano Meira e 

Rodrigo José Gomes Felner, entrando pouco depois para a redacção da folha os sócios 

Viana Pedra e Jorge César Figanière”187. 

Viana Pedra e Jorge Figanière integravam a “direcção constituída para dirigir os 

negócios do jornal na sua parte económica e literária”188. Com a saída de Alexandre 

Herculano, Meira e Figanière assumiram a responsabilidade da redacção de O 

Panorama189. 

Teófilo Braga deu o seu contributo para o conhecimento dos colaboradores 

secundários de O Panorama, ao citar uma circular de 1839, onde se refere aos dias de 

glória que O Panorama conheceu, à data da referida circular, imediatamente após a 

saída de Herculano. Nela observa:  

nem obsta o deixar de ser o principal redactor o Sr. Herculano, porque além de 
continuar a ministrar-nos os seus interessantes artigos, algumas pessoas zelosas da 
instrução pública nos têm presenteado com o fruto dos seus estudos190.  

E adiante refere os outros assessores de Viana Pedra e Jorge Figanière, sem nos 

informar se já vinham de trás ou se começaram a colaborar com os sucessores de 

Herculano na redacção: “Entre esses se distinguem Cunha Rivara, F. Adolfo Vernhagen, 

Trigoso, Silva Leal e outros”. 

Seria fastidioso estar a fazer o levantamento de todos os colaboradores de O 

Panorama. Para além do período do anonimato, faremos, apenas, breves alusões aos 

colaboradores cujo destaque nos pareça pertinente, particularmente àqueles que se 

debruçaram sobre as temáticas da educação. Abriremos, todavia, uma excepção para 

Oliveira Marreca191, que colaborou activamente entre 1842 e 1844 com O Panorama. 

                                                 
187 DICIONÁRIO Jornalístico Portuguez, tomo III, p. 1284 
188  DICIONÁRIO Jornalístico Portuguez, tomo III, p. 1284. Viana Pedra e Jorge Figanière 

exerciam, respectivamente, as funções de Chefe da Repartição dos Estrangeiros e de oficial 
da Secretaria da Guerra. 

189  DICIONÁRIO Jornalístico Portuguez, tomo III, p. 1283, verso. 
190  BRAGA, Teófilo - Históra do romantismo, por […]Ideia geral do romantismo. Garrett – 

Herculano - Castilho. Lisboa, 1880, p. 290. 
191  “António Oliveira Marreca nasceu em Santarém a 26 de Março de 1805 e faleceu em Lisboa 

a 9 de Março de 1889. Foi administrador da imprensa Nacional em 1836-; professor de 
Economia Política na Associação Mercantil de Lisboa, em 1838, e lente do Instituto 
Industrial de Lisboa a partir de 1852, data da sua fundação; Deputado às Cortes em várias 
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Para além dos numerosos artigos de Economia Política, queremos destacar dois 

romances, de grande interesse, publicados nas páginas deste órgão: Manuel de Sousa 

Sepúlveda (1843) e O Conde Soberano de Castela (1844 e continuado no ano de 1845). 

6. Os temas predominantes 

Ao fim de um ano de publicação, a direcção de O Panorama sentiu necessidade 

de adaptar a matriz do jornal, copiada directamente da do protótipo inglês, Penny 

Magazine. A necessidade de proceder a alterações da primitiva estrutura, a partir do 

segundo ano de publicação, justifica-se, em parte, em função da progressiva tomada de 

consciência, pelos responsáveis, de que a realidade portuguesa era diferente da inglesa e 

da dos países desenvolvidos da Europa: 

Persuadidos estávamos então que nenhum melhor modelo tínhamos para seguir 
de que as circunstâncias relativas, aos dois países Portugal e Inglaterra, sendo 
diversíssimas, deviam influir diversamente no modo de tratar a literatura popular das 
duas nações. Em Inglaterra, como em França e na Alemanha, o ler é uma necessidade 
intelectual, em Portugal um prazer, ou antes um desfastio, e é como tal, principalmente, 
que a instrução se deve apresentar entre nós. Em parte nenhuma, portanto, ela deve ter 
em si os dois caracteres, do útil e deleitoso, profundamente estampados, como em o 
nosso país. Na Inglaterra um jornal contém quatro ou cinco artigos escritos com 
atenção, e oferecendo matérias graves, severamente tratadas, louvam-no e lêem-no; em 
Portugal louvam-no, mas poucos o lêem. Entre nós é preciso que o agradável conduza e 
obrigue o proveitoso aos olhos de grande número de leitores; é preciso que o escritor 
não só tenha boa consciência, mas também que esta seja risonha.192 

Estudada a psicologia dos leitores portugueses, e dos de O Panorama, em 

particular, a direcção arrumou as mesmas temáticas que vinha divulgando, a partir de 

                                                                                                                                               
legislaturas; sócio efectivo da Academia Real das Ciências; Guarda-Mor da Torre do 
Tombo; Director da Biblioteca Nacional de Lisboa, etc. 
Quando ainda estudante aderiu às ideias liberais, o que o levou à prisão. Conseguiu evadir-
se e emigrou para Inglaterra, donde regressou em 1834, após o estabelecimento do regime 
Constitucional. A sua acção política teve sempre tendência a inserir-se na extrema liberal, 
de pendor republicanizante. Aderiu à Revolução de Setembro e combateu a ditadura 
cabralista” MELLO, Maria Cristina Nogueira Lança de – O Panorama – História de um 
jornal. Lisboa. Lisboa: UL, 1971, p. 89. 
Sobre tão ilustre colaborador de O Panorama, escrevia Lopes de Mendonça: “Não nos 
cumpre a nós classificar os homens eminentes que representam na ciência e nas letras o país 
que lhes deu o berço: mas afirmando que o Sr. Oliveira Marreca é um dos primeiros 
economistas da Europa, não revelamos senão uma convicção que todos quinhoarão, 
recorrendo aos seus preciosos trabalhos sobre este ramo importante dos conhecimentos 
humanos”. In INOCÊNCIO - DICCIONÁRIO Bibliographico Portuguez, tomo I, p. 216. 

192  Pan 1838, p 1. 
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um novo sistema, que se manterá invariável ao longo de todo O Panorama: O 

Panorama passará doravante a conter duas partes que, de acordo com a nota explicativa 

de Herculano aos leitores, se podem considerar como distintas: A primeira, a mais séria, 

continha os artigos mais extensos, relativos à história, à arqueologia, à biologia, à 

filosofia, à higiene, à música, à tecnologia, à agricultura, à história natural, à instrução e 

educação públicas, à economia, às belas artes, à literatura propriamente dita, e a todos 

os mais objectos graves e importantes; a segunda, englobava “artigos breves, variados e 

de menos monta”193. Tratava-se de artigos recreativos e de maior leveza, onde se 

incluíam temáticas como a etnologia, lendas populares, literatura de viagem, economia 

doméstica e um conjunto variado dos mais diversos assuntos. Poderíamos designar esta 

secção de Diversos ou Miscelânea, pois nela todos os assuntos tinham lugar, desde os 

problemas linguísticos às anedotas históricas. 

Esta arrumação de matérias – já o afirmámos – acompanhou, invariavelmente O 

Panorama, a partir do segundo ano de publicação. Basta passar os olhos pelas páginas 

de cada tomo para perceber como a diversidade dos temas era habilmente doseada em 

cada volume. Porém, a temática de eleição, de acordo com a vocação do periódico, 

incidia sobre os artigos que se podiam subordinar ao largo título de Instrução e 

Educação Públicas, dentro do extenso programa de promoção cultural a que se tinha 

proposto. A selecção de textos que extraímos das suas longas páginas, para elaborar a 

Antologia de Textos Pedagógicos, atestam a afirmação que acabámos de produzir194. 

Maria Cristina Nogueira Lança de Mello fez uma análise pormenorizada das 

temáticas tratadas no jornal O Panorama195, na qual nos apoiaremos para concluir este 

ponto. 

A divulgação histórico-geográfica compreendia a história de países, cidades, 

monumentos, ruínas etc., evocando, umas vezes, paisagens próximas e familiares, como 

era o caso das realidades portuguesas; outras, levando o leitor a viajar para longínquas e 

misteriosas paragens. 

                                                 
193 Pan 1838, p.1. 
194  Sobre este assunto não diremos mais uma palavra, porque a temática da educação será 

objecto de análise nos capítulos IV e V. 
195  MELLO, Maria Cristina Nogueira Lança de – O Panorama – História de um jornal. Lisboa. 

Lisboa: UL, 1971, pp 17 – 103. Nesta obra, Cristina de Mello dedica 85 páginas ao estudo 
das temáticas de O Panorama. Além disso, apresenta um anexo de 50 páginas, com um 
índice temático dos referidos assuntos. Segui-la-emos na apresentação das linhas que se 
seguem. 
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Quanto aos quadros da História de Portugal, importa referir que eles fizeram 

reviver a Idade Média, particularmente no que ela tinha de mais significativo: neles 

renasceram as grandes figuras nacionais e, com eles, os monumentos que deixaram aos 

vindouros, as batalhas que alargaram as fronteiras do território português, as instituições 

que governaram o mesmo território conquistado, as instituições civis e religiosas, mas 

também as lendas e superstições que passaram de geração em geração. 

O Panorama foi o tubo de ensaio do romance histórico em Portugal. Alexandre 

Herculano, o introdutor do romantismo em Portugal, publicou, desde 1837 a 1844, ou 

seja, nas duas primeiras séries, as seguintes obras: A Abóbada, O Cronista, Arras por 

Foro de Espanha, O Bobo, A Dama Pé-de-Cabra, a Pedra de Arzila e o Monge de 

Cister:  

Ao longo de O Panorama podemos encontrar uma preciosa colecção de dados 

etnográficos sobre costumes, usos, modas, cerimónias de vária espécie: desde 

casamentos e festas populares, a ritos fúnebres, etc., dos mais diversos países. 

As temáticas da higiene e da saúde públicas, cujas fronteiras invadiam e 

flutuavam no campo da educação, foram muito além das medidas preventivas contra 

várias doenças, tendo-se revelado como um manual de educação para a saúde: primeiros 

socorros, medicina homeopática, vacinação, antídotos, banhos, bem como normas de 

protecção vária. 

As temáticas da religião e da moral emergem de forma significativa, e 

intrinsecamente ligadas à problemática da educação: daí a importância dada aos valores 

da amizade, da modéstia e da temperança, ao lado da condenação veemente do ateísmo, 

colocado ao nível da avareza, do egoísmo e de todas as paixões da carne. 

Variadíssimos são os artigos referentes às artes, à ciência e à tecnologia: desde 

múltiplos aparelhos domésticos, equipamentos agrários e industriais, até aos 

instrumentos de óptica e navegação.  

Dentro da temática referida, encontramos, como que dissolvida nestes artigos e, 

ao mesmo tempo, dando-lhes forma, a dimensão pedagógica de educador do povo: ela 

revela-se, ora nas fórmulas apresentadas para fazer sabão, velas, papel, ora nos 

ensinamentos sobre química doméstica e aproveitamento de fibras vegetais.  
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Aparecem muitas notícias sobre inventos e a aplicação prática dos mesmos, onde 

se evidenciam as vantagens das respectivas utilizações. Não se esquecem os inventos 

estrangeiros cuja aplicação pudesse ser implementada entre nós, contribuindo, assim, 

para o desenvolvimento de Portugal. Destes destaca-se o daguerriótipo que iria 

ocasionar “uma revolução nas artes do desenho”. O Panorama contou a história do 

invento, incitando os portugueses a tentar e a aperfeiçoar a técnica francesa196. A 

daguerreotipia foi tentada com sucesso, em Portugal, em 1841, tendo sido fixado o lado 

oriental do Paço da Ajuda, cuja imagem foi estampada numa página de O Panorama197, 

depois de gravada em madeira.  

Os raros inventos que Portugal ia conseguindo, também não foram esquecidos: 

sirva de exemplo o aperfeiçoamento de armas de fogo, a criação de magníficos objectos 

esculpidos em mármore e jaspe artificiais, mas, sobretudo, a invenção da faixa 

hidráulica198 e o diedrogenómetro199, fruto do labor e das faculdades inventivas dos 

portugueses. 

Muitos foram os ensinamentos no domínio da economia agrária: desde a 

horticultura à silvicultura e à arbicultura, passando por experiências de novas 

produções, de conhecimentos práticos sobre enxertias, estrumes, colheitas e secagem de 

plantas medicinais, de regas, de podas e de receitas relativas ao domínio fitopatológico, 

tudo podemos encontrar nas páginas de O Panorama. 

Os ensaios no domínio da História Natural, denunciam uma preocupação de 

divulgar belos exemplares, quer das plantas, quer de animais. Mais do que decorar as 

páginas do jornal, buscava-se na maior parte dos casos, uma preocupação utilitária, 

particularmente no que se refere às plantas e às possibilidades que estas oferecem no 

campo da indústria a da medicina. 

No que concerne ao reino mineral, destacam-se diversos catálogos resumidos 

dos mais diversos minerais e dos locais onde se podiam encontrar, dentro do território 

nacional: ardósia, carvão mineral, chumbo, cobalto, cobre, enxofre, estanho, gesso, 

pedras de amoldar, pedras de litografar, azougue, tufa, mármores e feldspato. 

                                                 
196  Pan 1840, p. 31. 
197  Pan 1841, pp. 89-90. 
198  Pan 1842, p. 320;  
199  Pan 1842, p. 309-310. 
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Lastimava-se, todavia, a importação de muitas destas matérias-primas do estrangeiro, 

tão abundantes entre nós mas não exploradas. 

As questões da Economia foram abordadas em O Panorama sob a óptica de dois 

ramos: por um lado, a Economia Política dizia respeito a investimentos públicos, 

impostos, financiamentos, bancos, associações e ao fomento económico em geral; por 

outro, a Economia Doméstica, que por vezes se confunde com as questões da educação,  

incluía um extenso rol de receitas caseiras: colas, preservativos contra bolor e ferrugem, 
fórmulas para tirar nódoas, para eliminar o mau hálito; processos para afastar animais 
daninhos, para conservar carnes para alimentação, para tornar viçosas as flores murchas, 
para tornar potáveis as águas dos poços; pomadas para impedir a queda dos cabelos, 
para curar frieiras, etc.200. 

7. A influência de O Panorama na sociedade oitocentista 
portuguesa 

Terá O Panorama cumprido a missão que os Estatutos lhe traçaram? E como? 

Essa influência ter-se-á feito sentir para além do seu último número? 

Como já tivemos ocasião de anotar, “promover a instrução, principalmente 

acerca dos conhecimentos úteis”, foi o objectivo prosseguido pela Sociedade 

Propagadora dos Conhecimentos Úteis através do seu veículo literário, O Panorama. 

Para tanto, também já o recordámos, o jornal adoptou um carácter enciclopedista, 

decalcado sobre modelos estrangeiros, como o Penny Magazine e Le Musée des 

Familles, e procurou tornar-se acessível às mais vastas camadas de leitores. 

Sete anos após o lançamento do 1.º número, embora sem se querer substituir-se 

ao poder legislativo, Filipe Ferreira de Araújo e Castro, interpretando o espírito dos 

Estatutos, reafirmou a vocação do órgão jornalístico de que foi colaborador: 

Enquanto, porém, o poder legislativo não adopta um adequado plano de 
educação geral, cumpre promover, quanto é possível, o melhoramento da educação 
doméstica e particular, oferecendo à bem entendida sensibilidade e delicadeza das mães, 
à prudência e firmeza dos maridos, ao ilustrado patriotismo dos magistrados, e ao 
entendimento […] dos mesmos educandos, a indicação dos meios que parecem mais 
acomodados ao progresso e aperfeiçoamento da educação doméstica201.  

                                                 
200  MELLO, Maria Cristina Nogueira Lança de – O Panorama – História de um jornal. Lisboa. 

Lisboa: UL, 1971, p. 20. 
201  Pan 1844, p. 2. 
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O Panorama não só marcou uma posição de relevo entre os jornais populares 

seus contemporâneos, pelo largo programa de divulgação cultural cumprido ao longo da 

sua existência,202 como deixou uma marca indelével na sociedade oitocentista, 

convertendo-se numa verdadeira escola de instrução popular e de formação contínua. 

7.1. A repercussão coeva  

Dentro das contingências que o limitavam, O Panorama concebia-se a si mesmo 

como uma biblioteca acessível a todas as fortunas, acomodada a todos os gostos e 

interesses, estimulando em todas as classes o amor à leitura e à instrução. A consciência 

do êxito alcançado foi transmitida por Herculano aos seus leitores, ao congratular-se 

com os resultados das primeiras semanas de publicação de “O Panorama, que logo ao 

5.º número se tirava a 5000 exemplares, caso único em a história das publicações 

periódicas em Portugal”203. Este facto fornece fundamento suficientemente sólido para 

sustentar que O Panorama conseguiu estimular a necessidade de ler em milhares de 

pessoas de qualquer idade, sexo e extracto social204.  

Ele foi, disse-o António Feliciano de Castilho, “a assembleia, o espectáculo, a 

biblioteca pública, e a Praça do Comércio, onde lhes vinha ter notícias dos povos mais 

longínquos, das gentes mais diversas e até dos séculos mais distantes”205. Foi o hóspede 

certo, o conselheiro amigo, o animador activo e estimulante das tertúlias da capital e dos 

serões da província. Foi o mensageiro diligente que levou a informação às aldeias, às 

vilas e às cidades, a janela que se abriu para a compreensão dos seres e das coisas, o 

arauto das boas novas, um passaporte para o mundo do conhecimento, do recreio, do 

lazer e da ficção. Foi, numa palavra, um educador privilegiado, de uma geração 

privilegiada pelas oportunidades de mudança e pelas esperanças de progresso, o 

educador de uma geração que transportou consigo a Geração de 70. 

Do seu incomparável prestigio e da profundidade da sua acção, deram conta os 

seus contemporâneos que o avaliaram como o  

mais admirável instrumento de iniciação intelectual […] aperfeiçoou a língua, 
desenvolveu o gosto pelas letras, fez reviver o gosto pelas nossas tradições na 

                                                 
202  MELLO, M. Cristina – O Panorama – História de um jornal. Lisboa: UL, 1971, p. 11. 
203  Pan 1837, p. 53. 
204  Cf. Pan 1838, p.2. 
205  Pan 1841, p. 2. 
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imaginação popular e por ele se deu vôo e impulso a vocações novas que foram 
gradualmente sobressaindo em todas as esferas da actividade social206.  

De um colaborador anónimo, colhemos o testemunho que atesta os efeitos 

produzidos por tão prestigiado jornal:  

conseguiu-se que pessoas adversas à leitura, e que se assustavam à vista de um livro, 
adquirissem o útil hábito de ler; que as crianças alcançassem por gosto próprio ideias e 
noções, que só por largos anos e com o peso e enfado do estudo regular obteriam207.  

Pela pena dos seus redactores, recordamos o contributo que deu para o 

desenvolvimento do País:  

Enfim, se o país tem dado alguns passos no caminho do progresso material e 
moral, O Panorama pode jactar-se de não ter sido inteiramente alheio a semelhante 
sucesso. Os documentos irrecusáveis dessa verdade estão estampados nos seus milhares 
de páginas, e na convicção dela está a recompensa da firmeza com que os seus diversos 
redactores têm sabido seguir o sistema estabelecido a princípio nas condições e fins 
desta publicação. 208 

Araújo e Castro, falando de educação, recomenda a melhor bibliografia 

estrangeira e nacional. E qual foi o melhor que escolheu e recomendou da bibliografia 

portuguesa?  

[…] finalmente, na bibliografia portuguesa moderna […] recomendo a Revista 
Universal de Lisboa e O Panorama nos artigos educação, probidade, ensino público e 
outros concernentes à educação e instrução209.  

O mesmo autor, em carta datada de 5 de Dezembro de 1843 e dirigida ao 

Director de O Panorama, congratulava-se com o sucesso de O Panorama e da Revista 

Universal de Lisboa (RUL). Manifesta o agrado pelo pensamento difundido por tais 

jornais e recomenda a sua leitura: 

Vejo com particular satisfação que os Jornais científicos, o Panorama e a 
Revista Universal de Lisboa, continuam a gozar de uma bem merecida aceitação. 
Enquanto houver quem escreva e quem leia, existe um sintoma de vida social, e uma 
esperança de que alguém se aproveite; e as gerações futuras, sendo mais esclarecidas e 
virtuosas, hão-de ser por consequência mais felizes do que a presente. 

A empresa da Sociedade, que promove a propagação dos conhecimentos úteis, 
se for sempre bem dirigida, continuará a ser obra de civilização. […] Deve pois 
recomendar-se a sua leitura como um meio seguro e eficaz de desafiar o apetite e a 

                                                 
206  RIBEIRO, José Silvestre História dos estabelecimentos scientíficos, literários e artísticos, 

vol VIII. Lisboa: Acad. Ciências, 1871, p. 27. 
207  Pan 1841, p. 271. 
208  Pan 1844, p. 2 
209  Pan 1844, p. 3. 
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curiosidade do povo e das crianças, e de auxiliar os filósofos e os pais de família na 
importantíssima e gloriosa tarefa de promover a educação pública e doméstica.210 

No dia 5 de Setembro de 1846, quando se retomou a publicação de O Panorama, 

um articulista anónimo, na introdução do primeiro número, repetia os elogios ao modo 

como o jornal conseguira suscitar aceitação do público leitor: “Na hora mesmo, em que 

se retirava da imprensa, o gosto da leitura estava criado, e a saudade, com que 

geralmente o viram desaparecer, era a prova mais lisonjeira disso”211. 

A 6 de Janeiro de 1868, no início do último ano de publicação do jornal que a 

Sociedade Propagadora de Conhecimentos Úteis fundara havia mais de três décadas, 

assinalando o nascimento de um novo periódico semanal – A Gazeta Literária do Porto 

– Camilo Castelo Branco, o seu redactor principal, classificava O Panorama como um 

jornal “primoroso e ainda não imitado exemplar de periódico literário”.212 

Intrinsecamente significativo, pela posição particularmente qualificada do seu 

autor, sem dúvida um dos mais profundos conhecedores do movimento editorial 

português até então, é o juízo emitido por Silvestre Pinheiro Ferreira que, aliás, alerta 

para um aspecto menos vezes sublinhado, mas não menos importante, da eficácia sócio-

cultural de O Panorama, enquanto instrumento colectivo de anotação de ideias 

seminais, ainda sem forma definitiva, e como arena facilitadora do debate, em que se 

ensaia experimentalmente a validade de teses nascentes: 

uma das muitas vantagens […] do Panorama, é de servir de armazém, em que 
cada uma possa depositar as ideias que lhe ocorrerem, e cuja publicação, parecendo-lhe 
poder ser útil, seria impraticável por outro modo; já por serem ideias destacadas, já 
porque sendo em pequeno número não podem formar um corpo de doutrina.  

Isto é o que nos acontece com as ideias-soltas que desejaríamos comunicar ao 
público, para serem por ele julgadas, e, no caso de o merecerem, elaboradas pelos 
mestres da arte; a fim de servirem algum dia a formar a tão desejada gramática 
filosófica da língua portuguesa. 213 

                                                 
210  Pan 1844, p. 2. 
211  Pan 1846, p. 1. 
212  Citado por BRITO, António Ferreira – Gazeta Literária do Porto. In Dicionário do 

Romantismo literário Português (Coord. Helena Carvalhão Buescu).Lisboa: Caminho, 
1997, p. 211. No mesmo lugar, António Ferreira Brito sugere que Camilo poderá ter 
cocebido a Gazeta Literária como sucessora do jornal inicialmente dirigido por Herculano. 
Todavia, salvo indício ou prova de que não dispomos, esta sugestão parece-nos demasiado 
incerta, tendo em conta que a publicação de O Panorama foi continuada até Dezembro de 
1868, sem qualquer prenúncio da sua cessação ou da sua interrupção. 

213  Pan 1843, p. 27. 
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Se quiséssemos sintetizar este ponto, poderíamos ficar pela confirmação de que 

O Panorama, respondendo às necessidades e gostos e interesses e curiosidades da 

burguesia, pequena a grande, foi, com inteiro sucesso, o jornal de cariz enciclopédico 

que pretendeu ser, e que a recepção de que beneficiou, na sociedade do seu tempo, fez 

dele, como sugeriu António José Saraiva,214 algo de equivalente ao Reader’s Digest, 

evidentemente reduzido ao seu contexto epocal e ao seu espaço de incidência. E foi 

talvez isso que fez com que O Panorama, como obra de civilização que se tinha dado 

inteiramente à tarefa de promover a instrução e a educação públicas, tenha sido 

percebido, pelos próprios contemporâneos, como uma memória para o futuro, como um 

monumento antecipadamente reconhecido como tal, como um marco a assinalar, para a 

posteridade, as grandes transformações político-sociais que se viveram, no tempo que se 

viveu então. 

7.2. A influência posterior  

Até que ponto tiveram razão os que, remirando o brilho da sua aparição, 

pressentiram que O Panorama seria muito mais do que uma estrela cadente e que, pelo 

contrário, a sua presença continuaria a fazer-se sentir pelas gerações seguintes?  

Olhando de um ponto que, temporalmente, quase coincide com o nosso, Jacinto 

Baptista responde nestes termos: 

Pela qualidade do conteúdo, que necessariamente reflectia a categoria e a 
capacidade intelectuais do seu próprio executor (embora de começo encoberto pelo 
anonimato, condição imposta pelos editores); pela relativa elevada tiragem, inexcedida e 
acaso inexcedível no Portugal oitocentista, para este género de publicações […], O 
Panorama constituiu, de facto um notável empreendimento cultural no acanhado e 
atrasado meio do tempo215. 

De facto, os dezoito tomos de O Panorama constituem um verdadeiro e variado 

repositório de erudição e um pormenorizado acervo do Portugal liberal e romântico, não 

podendo deixar de se aceitar como instrumentos de trabalho indispensáveis216, no 

                                                 
214 SARAIVA, António José – Herculano e o liberalismo em Portugal. Os problemas morais e 

culturais da instrução do regime. 1834-1850. Lisboa: s/ed, 1949, p. 200. 
215  BAPTISTA, Jacinto – Alexandre Herculano jornalista. Amadora: Livraria Bertrand, 1977, 

pp. 25-26. 
216  NUNES, Maria de Fátima [rec. a] - O Panorama – Jornal Literário e Instrutivo da 

Sociedade Propagadora dos conhecimentos Úteis (Antologia de textos sob a direcção de 
António Reis). Lisboa: Publicações Alfa, S. A., 1989, p. 8-11. 
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esclarecimento do nosso passado. Essa é, porventura, a face mais visível da influência 

de O Panorama sobre o tempo que lhe sucedeu. 

Subtil mas, mais que tudo, decisivo na longa duração, terá sido o efeito 

modelador que, por vezes intencionalmente, por vezes por mera incidência colateral, os 

textos publicados em O Panorama exerceram sobre o fundo em que se recortam todas 

as ideias partilhadas e em que radica a possibilidade de partilha de todas as ideias. Com 

a incomparável intuição que, na fluida catadupa dos factos culturais, lhe permitiu isolar 

os traços mais perenes, José Silvestre Ribeiro, ao citar a opinião de Rebelo da Silva e 

Lopes de Mendonça, quis realçar que O Panorama, “o mais admirável instrumento de 

iniciação intelectual, no atraso relativo em que existíamos, […] aperfeiçoou a língua”217. 

Importante contributo para o aperfeiçoamento da língua foi, sem dúvida, o que, 

praticando a pedagogia do exemplo, o jornal deu, através da escrita de muitos dos mais 

insignes escritores do tempo: Alexandre Herculano, Almeida Garrett, Castilho, Oliveira 

Marreca, Silvestre Pinheiro Ferreira, Araújo e Castro, Latino Coelho, Luís Filipe Leite, 

Pinheiro Chagas…  

Mas não foi apenas pela apresentação de modelos de escrita que O Panorama 

contribuiu para o aperfeiçoamento da língua. Portugal era o único país europeu que 

ainda não tinha fixado o sistema ortográfico. Assim, nada impedia que cada qual se 

sentisse no direito de escrever como quisesse ou lhe apetecesse, comprometendo a 

uniformidade da correspondência entre formas sonoras e formas gráficas e erigindo em 

consuetudinária regra a prática que Latino Coelho condenou: 

Dois erros capitais noto eu no nosso modo de escrever. Primeiro não termos o 
sistema fixo; segundo, não corresponderem geralmente as vozes que proferimos às 
letras que na escrita vulgarmente se empregam. 

Erro é, e grande, o escrever diverso do que há-de ler-se, se se pronuncia; mas 
erro é também grandíssimo, pois que escrevemos mal, não escrever sempre do mesmo 
modo.218 

O mesmo autor prosseguiu, denunciando a anarquia resultante da falta de 

normas mínimas que coordenassem o sistema ortográfico: 

Escrever o quando a voz soa u, […] ninguém o desculparia em gente sensata e 
civilizada. Mas escrever agora o e logo u na mesma sílaba do mesmo vocábulo, escrever 

                                                 
217  RIBEIRO , José Silvestre  - História dos estabelecimentos scientíficos, literários e 

artísticos, vol VIII. Lisboa: Acad. Ciências, 1871, p. 408 
218  Pan 1853, p. 42. 
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hoje assim, amanhã de maneira diferente; escrever um sábio com tais letras, e outro com 
diversas, vozes que ambos igualmente proferem, é o que excede toda a anarquia de uma 
língua, é o que lhe imprime os sinais indeléveis de uma barbárie mal disfarçada pelos 
primores da mais pomposa e eloquente dicção219. 

Ilustração de persistente intencionalidade foi a tentativa de Silvestre Pinheiro 

Ferreira que, num conjunto de artigos, envidou todos os esforços para que uma 

ortografia uniforme fosse introduzida na prática geral e constante que, à imitação de 

Espanha, o Governo fizesse publicar, tornando-a obrigatória em todas as repartições do 

Estado220. 

Onze anos depois do primeiro artigo, a luta continuava a ser travada nas páginas 

de O Panorama, sintoma claro do longo caminho que havia ainda para percorrer. Por 

isso Silvestre Pinheiro Ferreira insiste na adopção de um sistema único: 

Não advogamos aqui, por agora, a adopção deste ou daquele sistema, nem 
damos, por ora, a preferência a tal ou tal posição das poucas que se hão feito para 
harmonizar e simplificar a escritura do nosso idioma. Discuta-se, litigue-se livremente, 
desassombradamente o melhor princípio a seguir na ortografia. Entre os dois sistemas 
exclusivos e opostos, a rigorosa etimologia e a representação fónica das palavras, 
ponderem-se as razões de preferência, meditem-se as vantagens e facilidades relativas; 
mas trabalhe-se por adoptar um sistema único, e comprometam-se todos os que prezam 
letras com os que as ilustram e acrescentam na nossa terra, a obedecerem religiosamente 
às decisões da maioria.221  

Nesta sequência, apresentou, como proposta plausível, as bases fundamentais do 

sistema ortográfico de António Feliciano de Castilho.222 

Outro aspecto, ligado à uniformização da ortografia, com ressonância em O 

Panorama, foi a pontuação, assunto a que dedicou dois artigos.223 Observando que “uma 

das coisas, em que maiores incorrecções e incertezas aparecem no comum dos escritos, 

é a pontuação”, o anónimo autor daqueles dois artigos224 não hesitou em defender que, 

“porque esta parte da ortografia é a que mais de leve têm tratado os escritores de 

                                                 
219  Pan 1853, p. 42. 
220  Pan 1842, p. 140. 
221  Pan 1853, p. 83. 
222  Pan 1853, p. 83. 
223  Cf, Pan 1838, vol II, pp 219 e 254. 
224  Não o averiguámos suficientemente, mas, quer pelas características de forma e de conteúdo, 

quer pela contabilização dos compromissos de redacção que Alexeandre Herculano 
assumira, suspeitamos que tenha sido ele o anónimo autor em causa. 
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gramática portuguesa”, seria “utilíssimo dar aqui algumas breves noções, acerca de tal 

matéria, esclarecendo-as com exemplos tirados dos nossos clássicos”.  

Como vimos repetindo, é objectivo do nosso trabalho identificar e analisar as 

propostas para a educação, em Portugal, presentes no Jornal Literário e Instrutivo O 

Panorama, razão por que deixamos para o capítulo seguinte a apresentação desta 

temática. 
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Capítulo IV - A EDUCAÇÃO NO JORNAL O PANORAMA 

 
Tudo quanto os homens são, o devem à educação  

Pan 1844 
 

A educação que rasgando o véu da ignorância 
franquear luz ao entendimento, e que incutindo-lhe 
ideias nobres e generosas estender a esfera do seu 
poder, será um tesouro de que cada um de nós deve 
fazer bom uso […]. 

Procurar estas vantagens aos nossos leitores é o 
principal fim deste jornal […]. É esta a educação que 
pode tornar o homem feliz, instruído e amável, sem 
lhe absorver o tempo que deve empregar nos seus 
misteres. Busquem-se os meios de conseguir este fim, 
e uma vez obtido faça-se bom uso dele, pois é no que 
consiste a boa educação. 

Pan 1844 

0. Nota introdutória  

Na posse de uma Antologia de Textos Pedagógicos do jornal O Panorama225 que 

constitui o segundo volume deste trabalho, propomo-nos, neste capítulo, captar as linhas 

mestras emergentes, predominantemente no que concerne à temática educação. Dentro 

das contingências impostas pela delimitação temática, tentaremos captar as ideias 

chaves de carácter pedagógico que percorreram as páginas deste semanário e deliciaram 

e instruíram os leitores de tão prestigiada revista: De acordo com uma recomendação, 

colhida nas páginas de O Panorama, urge escolher o melhor de muito: E qual é o 

melhor desta Antologia? Eis a questão que nos causa dificuldade, e mesmo certa 

angústia, em virtude da quantidade de informação que se nos oferece. O gráfico que se 

segue dá-nos uma ideia da distribuição de artigos pedagógicos ao longo do período de 

publicação. 
                                                 
225  É nossa convicção que uma abundância de textos desta natureza não poderá ser objecto de 

análise exaustiva: a delimitação temática assim no-lo impõe. O presente corpus converte-se, 
naturalmente, em fonte primária: futuras investigações, nesta área, terão, necessariamente, 
que ter presente esta nova Antologia. Consciente e intencionalmente, excluímos desta 
abordagem algumas linhas de investigação que adiante identificaremos.  
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Sem qualquer outro objectivo que não seja fornecer-nos uma visão de conjunto, 

o gráfico reflecte, de forma simples, a atenção dada em cada ano/volume às questões da 

educação. Com uma média de 6,88 artigos por volume, notam-se dois períodos, 

independentemente das séries a que pertencem:  

- O primeiro, que vai de 1837 a 1854, compreende os tomos I a XI, com uma 

média de publicação de 8,33 artigos por volume/ano. Nele encontramos uma 

crescente aparição de artigos, apesar de descontínua, tendo-se registado no 

primeiro tomo (1837) um conjunto de cinco artigos e no XI um conjunto de 

16 artigos dedicados à instrução/educação; 

- O segundo período, que começa em 1855 e termina em 1869, poderia ser 

considerado, à luz deste gráfico, como período de declínio, no que se refere à 

temática educativa; regista-se uma média de 2,71 artigos por ano, 

culminando esta queda no tomo XVIII (1868), sem a aparição de qualquer 

artigo alusivo às questões da educação. 

Procurando responder às perguntas que levantámos, aquando da formulação do 

problema, e que nos serviram de ponto de partida para a nossa investigação, 

estruturaremos este capítulo em cinco pontos essenciais:  

1. º Instrução popular: educar todo o homem e o homem todo  
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2. º  A educação de infância e a maternidade 

3. º Os professores 

4. º Propostas emergentes de organização do ensino: 

− a proposta de Araújo e Castro 

− a proposta de Silvestre Pinheiro Ferreira 

− a proposta de José de Torres 

Para além destes núcleos temáticos, muitos outros assuntos de ordem pedagógica 

se encontram nas páginas de O Panorama, como por exemplo:   

− Tecnologia Educativa 

− Música 

− Instituições educativas 

− A educação noutros países, particularmente a instrução pública e 

desenvolvimento intelectual na Grécia 

− A ilustração do exército 

− Diferentes métodos de ensinar a ler em Portugal 

− Educação para a diferença: educação dos surdos-mudos. 

Contudo, por uma questão de delimitação temática, e por nos parecer tarefa 

demasiado vasta a análise de todo o corpus reunido, abordaremos apenas as vertentes 

previamente enunciadas, retomando marginalmente alguma destas últimas, se tal se 

revelar importante para a explicitação e compreensão daquelas. 

Importa ainda, e desde já, esclarecer alguns pontos. 

O pensamento educativo de Alexandre Herculano não será objecto de análise 

neste capítulo: a sua relevância justifica per se que, num trabalho deste âmbito, se lhe dê 

maior visibilidade; tentaremos, por isso, no capítulo V, identificar os textos pedagógicos 

de Alexandre Herculano e, na sequência desse trabalho prévio, procuraremos apresentar 

de forma organizada o seu pensamento educativo. 

Esta opção levanta-nos uma dificuldade para a identificação dos textos de teor 

pedagógico de Alexandre Herculano (1837-1839): estes precedem, na ordem 

cronológica, os restantes artigos alusivos à educação, sendo que a linha seguida por 

Herculano foi assumida pelos redactores que se seguiram. Para o que agora nos ocupa, 

porém, o que adiante se constitui como dificuldade é agora facilitador da compreensão 

da unidade quanto ao pensamento educativo transversal a O Panorama. E nesse 
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conjunto de fundamentos do pensamento pedagógico vertido nas páginas de O 

Panorama, ao longo de três décadas, encontramos como fio condutor o pensamento de 

Pestalozzi. 

1. Instrução popular: Educar todo o homem e o homem todo 

Na sequência das duas notas anteriores, importa recordar que Alexandre 

Herculano, de acordo com o espírito dos Estatutos da Sociedade Propagadora dos 

Conhecimentos Úteis, não foi apenas o fundador e principal redactor de O Panorama. 

Ele revelou-se o ideólogo, o mentor, o pai de um jornal que tinha como primeiro e 

principal objectivo a instrução popular. Encontramos nas páginas de O Panorama a 

ideia clara de que a regeneração de um povo é precedida pela educação dos seus 

membros, ideia que, sendo partilhada pelos seus colaboradores, decerto deve à pena de 

Herculano a mais acérrima defesa da causa da instrução popular. Dos nove artigos 

presumivelmente de sua autoria, publicados ao longo de três anos, podemos inventariar 

de forma sumária as seguintes ideias chaves: 

- a educação visa o desenvolvimento integral da pessoa, ou seja, o 

desenvolvimento e o cultivo de todas as faculdades do ser humano; 

- a educação é uma realidade compósita, que se pode dividir em educação 

física, educação intelectual, e educação moral; 

- a educação de infância é o ponto de partida para a regeneração de um país 

pelo que é necessário investir na nova geração, já que é de “pequenino que se 

torce o pepino” e a geração sua contemporânea está condenada, em virtude 

de não lhe ter sido ministrada a devida instrução; 

Ainda no contexto da educação de infância, quanto ao papel da mulher, defende-

se a amamentação como um dever sagrado, do qual as mães não podem demitir-se, e 

que só a mulher pode ser educadora de crianças, sendo o homem incapaz de realizar tão 

nobre missão. 

É indiscutível e decisivo o papel de Herculano enquanto educador da 

consciência popular, bem como o carácter indelével que imprimiu a este periódico, mas 

O Panorama continuou para além do seu fundador, sem quaisquer amarras ou falsos 

paternalismos: muitos foram os que arregaçaram as mangas e prolongaram a luta até 

1868. O projecto de participar na regeneração de Portugal esteve presente nos 
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propósitos da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, desde a primeira hora, 

como os Estatutos atestam. Com a saída de Herculano, não há uma ruptura com a linha 

gizada pelo seu fundador. Essa continuidade aparece sistematicamente reiterada ao 

longo de todo O Panorama, bem explícita nas palavras de Filipe Ferreira de Araújo e 

Castro226, um insigne colaborador, que afirma: 

Enquanto, porém, o poder legislativo não adopta um adequado plano de 
educação geral, cumpre promover, quanto é possível, o melhoramento da educação 
doméstica e particular, oferecendo à bem entendida sensibilidade e delicadeza das mães, 
à prudência e firmeza dos maridos, ao ilustrado patriotismo dos magistrados e ao 
entendimento já algum tempo desenvolvido dos mesmos educandos, a indicação dos 
meios que parecem mais acomodados ao progresso e aperfeiçoamento da educação 
doméstica.227 

 

António Camilo Xavier de Quadros228 aparece de forma quase anónima nas 

páginas de O Panorama como o colaborador que dá continuidade ao pensamento 

pedagógico de Herculano. No artigo Instrução Popular (1840), dedicado à vida, obra e 

pensamento de Pestalozzi, faz a apologia da instrução popular, recomendando a 

necessidade dessa mesma instrução para o aperfeiçoamento da pessoa em particular, e 

das nossas instituições políticas, em geral: nesse extenso artigo, mostra a utilidade do 

sistema de educação daquele grande homem. Não podemos esquecer que a questão da 

instrução popular não era uma questão consensual: a instrução popular era vista, por 

muitos, como uma ameaça.  

Na mesma linha de pensamento, Xavier de Quadros, num segundo artigo 

também intitulado Instrução Popular (1841), dá continuidade ao artigo sobre 

Pestalozzi, apresentando-o como complemento daquela matéria, centrando, agora, a sua 

reflexão na realidade portuguesa. 

                                                 
226  Filipe Ferreira de Araújo e Castro – (1771-1849) foi Bacharel em Direito Pela Universidade 

de Coimbra. Juiz de fora de Abrantes (1796). Intendente geral da polícia da Corte e Reino 
(1820), depois chanceler da Relação do Porto. Ministro e secretário de Estado dos negócios 
do Reino (até 1823). Depois desta época recusou qualquer cargo público e até mesmo uma 
comenda oferecida por D. João VI. No dizer de Inocência da Silva distinguiu-se pela 
sua”exemplar probidade e desinteresse”. Morreu pobre no Campo grande, “para onde se 
havia retirado”. Amigo íntimo de Silvestre Pinheiro Ferreira, que o precedera três anos na 
morte, foi depositado no túmulo de seu amigo. cf. Antologia de textos pedagógicos do 
século XIX português vol. I, p. 298 - Alberto Ferreira org. 

227  Pan 1843, p. 2. 
228  António Camilo Xavier de Quadros assina os seus artigos em O Panorama com as inicias X. 

de A.. Outros artigos permanecem completamente anónimos. 
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António Xavier de Quadros parte de duas questões que eram objecto de 

discussão na praça pública: “será ou não perigoso o ensino e a instrução nas classes 

inferiores da sociedade”229? A pergunta é justificada, seguindo-se imediatamente a 

resposta:  

Há quem receie esta instrução nos operários, nos trabalhadores, no povo enfim; 
nós somos de opinião contrária, e estamos profundamente convencidos de que o perigo 
não está no povo instruído, mas sim no povo ignorante; e quem o duvida olhando para a 
nossa história desde 1820? - Mas deixemos essa questão, que pode ser irritante, e 
voltemos à nossa tese.230 

Fugindo à tentação de se imiscuir em questões políticas, expressamente 

proibidas pelos Estatutos, o autor regressa ao ponto de partida com a segunda questão: é 

ou não útil instruir o povo? A resposta é sim.  

Sim – porque o aperfeiçoamento da razão humana conduz ao resfriamento das 
paixões, e estas são mais temíveis em espíritos incultos do que naqueles em que a 
educação penetrou: a ignorância é a companheira da anarquia e da demagogia; quando 
por outra parte se tem observado que os hábitos de reflexão, que são inseparáveis do 
gosto da leitura, ajudam e favorecem o espírito de ordem e bom procedimento nos que a 
ela se dedicam.231 

 
António Xavier falando das massas desordeiras e agitadoras, defende que estas 

só o são por serem ignorantes e manipuláveis, de tal forma que uma insurreição é 

impraticável por pessoas sérias e instruídas. Aquilo que se passa no plano pessoal, 

aplica-se às nações:  

Regra geral, a instrução é a mãe da prudência: o selvagem é imprudente e 
imprevidente, porque é ignorante; a previdência e a reflexão seguem necessariamente 
nas nações, assim como nos indivíduos o progresso da civilização e da instrução; o 
trabalhador e o operário que estudarem os elementos das ciências morais e naturais hão-
de reflectir sobre a sua situação e da sua família, concentrando as suas ideias, 
necessariamente hão-de pensar que o bom procedimento e a sobriedade são as garantias 
mais sólidas da sua felicidade, e que o seu primeiro dever como maridos e pais é o de 
segurar enquanto moços e robustos aqueles gozos e recursos que lhes hão-de ser 
precisos quando forem velhos e enfermos.232 

                                                 
229  Pan 1841, p. 87. 
230  Pan 1841, p. 87. Xavier de Quadros segue aqui orientação semelhante à do artigo de 

Herculano intitulado Da Educação e Instrução das Classes Laboriosas (1838), publicado 
tambám nos Opúsculos. 

231  Pan 1841, p. 87. 
232  Pan 1841, p. 87. 
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O articulista esforça-se por mostrar em que medida a educação opera essa 

transformação do homem: 

A educação aperfeiçoa a sociedade, não só porque dá hábitos e costumes de 
regularidade, mas também porque substitui esses maus costumes pelos bons; um 
operário estudioso e aplicado achará a sua delícia no estudo mesmo, ele será feliz e 
contente, não só por ter aprendido o que os outros sabem, mas também por saber o que 
os outros ignoram; quando ele estiver possuído do amor da ciência, há-de fugir então às 
distracções mesmo inocentes para se entregar totalmente ao estudo.233 

Pelos frutos se conhece a árvore. O provérbio aplica-se na perfeição ao 

conhecimento dos povos, tal é a convicção do autor: 

Um povo instruído há-de conhecer mais depressa do que o ignorante, que o seu 
interesse consiste na paz e ordem pública; a instrução há-de lhe fazer conhecer mais, 
que a inviolabilidade das propriedades é um seguro esteio da sociedade, e que atacar à 
força bruta as classes ricas é uma monstruosa injustiça. — Em suma, na marcha actual 
das sociedades europeias o que nos parece útil, o que nos parece necessário e 
indispensável é o proporcionar ao povo uma instrução sólida fundada na ciência e na 
religião.234 

 

No artigo anónimo Da Instrução em Relação aos Deveres do Homem (1841)235, 

o seu autor contrapõe o ensino público considerado como doutrina de direitos à doutrina 

que concebe a instrução como um conjunto de deveres, porque o primeiro “não tem 

base verdadeira, e faz nascer ideias falsas, só próprias para descontentar os homens com 

a sua sorte, tornando-os sumamente perigosos à sociedade”236; pelo contrário, 

“considerada como doutrina de deveres, só produz efeitos salutares, benéficos e 

palpáveis”237. O seu autor acrescenta ainda “que a doutrina dos deveres, separada da 

instrução, seria apenas um miserável engodo, ou antes um invento desgraçado, para nos 

sujeitar a deveres fictícios, ocultando-nos o conhecimento das verdadeiras 

obrigações”238. 

                                                 
233  Pan 1841, pp. 87-88. 
234  Pan 1841, p. 88. 
235  Embora este artigo não esteja assinado, é nossa convicção que António Camilo Xavier de 

Quadros é o seu autor. A nossa convicção assenta, numa promessa feita no final do artigo 
anterior: “o meio para alcançar este fim [instrução popular] será objecto de outro artigo” 
(Pan 1841, p. 88); e, com efeito, o conteúdo do presente artigo corresponde ao cumprimento 
da mesma promessa. 

236  Pan 1841, p. 351. 
237  Pan 1841, p. 351. 
238  Pan 1841, p. 351. 
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A consciência e a convicção de que só pela generalização da instrução é possível 

o conhecimento e respectivo cumprimento dos deveres, leva o articulista a afirmar que 

“a instrução, prudentemente dirigida e espalhada pelas diferentes condições da 

sociedade, é absolutamente necessária para ensinar aos homens o modo de conhecerem 

e de cumprirem os seus deveres” 239.  

Falar da generalização da instrução popular não pode ser confundido com uma 

entrega de todos exclusivamente ao estudo; pelo contrário, ela compreende os 

fundamentos básicos para que qualquer trabalhador, não só possa maximizar o 

desempenho das suas funções, mas desde cedo desenvolva as suas faculdades:  

Não dizemos que os agricultores e operários devem saber ler para se entregarem 
exclusivamente à leitura: — se o fizessem obrariam contra o recto juízo, e interesses 
próprios. É mister fixar ideias mais exactas da instrução os seus resultados. As escolas 
elementares arrancam da vadiice e da ociosidade os rapazes desvalidos; e não só ali se 
lhes inspiram sentimentos de piedade e religião, infundindo-lhes ideias de ordem, e 
aplicação, como se lhes desenvolvem ao mesmo tempo as faculdades intelectuais. 
Qualquer homem que tenha aprendido a ler, escrever e calcular, embora não haja aberto 
um livro em todo o curso da vida, há-de ter sempre mais inteligência e, por 
consequência, ser operário mais hábil do que o indivíduo falto de desenvolvimento 
mental, e que jaza por consequência em completa ignorância.240 

A instrução popular constitui a plataforma em que os níveis de ensino superiores 

se hão-de apoiar para desenvolver um país: 

Quando num estado, há bons sistemas de instrução elementar, pode conjecturar-
se que as outras partes da instrução pública devem muito em breve ser levadas à 
perfeição. Nesses países todos os espíritos tendem ao mesmo fim; a autoridade protege 
os seus esforços; as classes pobres deixam de ser ignorantes, e as classes ricas procuram 
instruir-se ainda mais, a fim de conservarem superioridade sobre aquelas. — Que nobre 
concurso para o bem! Que espectáculo tão oposto ao que apresentam esses países 
desgraçados onde os que mandam embrutecem os que lhes são sujeitos, para se não 
verem obrigados a procurar instrução para si mesmos! Não equivale este procedimento 
a impedir os outros que cumpram com os seus deveres para não serem obrigados a fazer 
o mesmo?241 

 

                                                 
239  Pan 1841, p. 351. 
240  Pan 1841, p. 351. 
241  Pan 1841, p. 352. 
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Procuremos agora ver como essa educação é entendida ao longo de O 

Panorama, tendo presente cada uma das etapas, desde a educação da infância ao ensino 

superior. 

2. A educação de infância e a maternidade 

É um facto: da primeira à última página de O Panorama, a questão da educação 

da infância aparece como a prima inter paris das prioridades deste semanário. São 

vários os artigos dedicados a esta problemática. Adiante procuraremos mostrar como 

essa preocupação é uma constante que emerge ao longo de todo o jornal. 

A questão da educação de infância aparece intrinsecamente ligada à 

maternidade. A figura de D. Frei Caetano Brandão242 é referida como exemplo de 

defensor de que a educação dos meninos é a coisa mais recomendável. Eis as palavras 

extraídas das suas Memórias e vertidas nas páginas de O Panorama:  

Semeie-se bom grão nesta terra ainda fresca e mimosa; cultive-se com zelo e 
indústria; nem a requeime o ar empestado dos maus exemplos; e logo a república virá a 
ser como um ameno jardim povoado de árvores vistosas e frutíferas, quero dizer, de 
sujeitos que por suas belas acções contribuam para a glória e o bem sólido da 
humanidade.243 

Nos artigos anónimos A Educação Materna (1837) e Asilos de Infância (1838) 

defende-se a ideia de que só a mulher poderia educar uma criança. D. Caetano Brandão, 

apesar de ser um autor do século dezoito, apresenta ideias sobre educação materna, que, 

extraídas das suas Memórias e vertidas num artigo de O Panorama, se enquadram 

perfeitamente no ideário pedagógico seguido pelos redactores deste prestigiado órgão 

jornalístico. Se quiséssemos assinalar alguma diferença, diríamos que a posição do 

Arcebispo, no que concerne à educação materna, é mais extremada, afirmando que, de 

entre as mulheres, só as mães virtuosas podem ser consideradas como únicas e 

verdadeiras mestras de seus filhos, porque ninguém pode dar aquilo que não tem; é, 

todavia, mais complacente para com os homens, admitindo como excepção que um 

pequeno número de pais possa desempenhar essa vocação de educador de crianças: 

Mãe de família: que cargo! Como é difícil, crítico e importante! Estava quase 
tentado a dizer, que ainda reclama maiores disposições do que o dos mesmos países, se 

                                                 
242  D. Frei Caetano Brandão (1740-1805) foi o fundador do Colégio dos Órfãos e Arcebispo de 

Braga e do Pará. 
243  Pan 1842, p. 135. 
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nos quisermos limitar à esfera da educação doméstica. Com efeito, ninguém há que 
ignore que as mães de família são os espelhos onde os meninos trazem sempre fitos os 
olhos, aquelas com quem tratam mais íntima e frequentemente, que encaminham seus 
primeiros passos, desatam as tenras prisões de sua língua balbuciante e começam a 
dissipar as trevas que envolvem o seu rude espírito. Em menos palavras: com excepção 
dum pequeno número de pais que sabem estimar este honroso exercício, elas são as 
únicas mestras de seus filhos na primeira idade. Mas se por infelicidade estas mestras 
não tiveram uma educação virtuosa, como é crível que a possam dar a seus filhos? 244 

Na sequência do pensamento anterior, o autor do artigo A maternidade (1858) 

faz uma análise sumária dos séculos passados, onde mostra que o menosprezo da 

educação, em geral, e a da mulher, em maior escala ainda, revestia-se de efeitos 

nefastos, porque a lacuna instrutiva da mulher compungia ostensivamente as mães a 

privar as crianças dos princípios educativos que as deveriam nortear desde os primeiros 

anos de vida: 

Que a educação tem sido cruelmente postergada, e que em virtude dum 
interregno de muitos séculos, essa chama que vivifica a sociedade permanecia sopeada 
ante o poder de uma força superior, que não lhe permitia desenvolver-se, escurecendo 
seus fulgores, porque a ilustração naquelas épocas de obscurantismo e objecção 
intelectual era terrível, – sofrendo as consequências desta falta transcendente, e em 
maior escala a mulher, cujo sexo débil, não participando com tanta veemência dos 
nossos desejos, carecia dessa instrução que não podia fazer extensiva a seus filhos.245 

Por isso, o autor defende que a educação, na medida do possível, “deveria 

principiar a exercer o seu império, desde o momento em que a criatura saúda o 

Criador”.246 

Noutro artigo, Da Educação Física e Moral da Infância (1842) – igualmente 

anónimo, mas que suspeitamos seja da autoria de António Camilo Xavier de Quadros –, 

o autor invoca a solicitude dos legisladores da Antiguidade, para os opor à falta de 

sensibilidade dos modernos: 

Os legisladores da Antiguidade eram mais solícitos, mais filósofos do que os 
modernos: quase que tomavam o homem no berço para desde ali o irem amparando, 
dirigindo, cultivando e endireitando para a virtude, para bem servir a pátria; 
semelhantemente ao cultivador zeloso e discreto, que não perde de vista a planta apenas 
saída da terra, conduzindo-a recta, e bem disposta para dar sazonados frutos, e enlevar 
os olhos pela beleza de sua folhagem, de sua brilhante copa e de suas flores […]. Nós, 
os presumidos do progresso, abandonámos ao desleixo, ao capricho, e pior que tudo aos 

                                                 
244  Pan 1842, p. 135-136. 
245  Pan 1858, pp. 56-57. 
246  Pan 1842, p. 135. 
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maus exemplos esses amáveis pequeninos entes, em cujos corações como em cera 
branda se imprimem indistintamente o bem e o mal, antes de terem a consciência de um 
e outro; que barbaridade! e que responsabilidade!247 

Exumemos apenas dois exemplos apresentados pelo articulista para justificar a 

sua posição. O primeiro, de Platão, afirma: “Quanto mais uma planta é boa na sua 

espécie, ou um animal de boa raça, tanto menos aproveitará, menor preço valerá, se a 

terra, a cultura, a estação favorável, ou a nutrição e os cuidados lhe faltarem”248. No 

segundo, de Quintiliano, adverte-se: “Se não podeis alimentar vosso filho, escolhei 

amas sãs e virtuosas: não consintais que estas contrafaçam a voz, e estropiem a 

linguagem com pretexto de se amoldarem à compreensão dos meninos” 249. 

No artigo A maternidade (1858), o articulista recorda à mulher a conquista que 

já fez:  

A civilização também vos chegou, desenvolve-se suavemente em redor de vós, 
ledes com entusiasmo esclarecidas obras, e já saístes da miserável órbita em que 
giráveis.250  

Por isso, recorda-lhes a responsabilidade que lhe advém dessa conquista:  

é portanto justo que trabalheis assiduamente em favor do género humano educando 
vossos filhos. A educação que imprimirdes no coração de vossos filhos deve ser esta: 
aceitai-a e regenerareis a sociedade, que está próxima a sucumbir ao grande peso que a 
esmaga251. 

A religião aparece como elemento estruturante da educação de infância. O 

mesmo autor adverte, todavia, que, na religião, como em tudo, in medio virtus:  

Notai também que a religião sabiamente interpretada constitui a fonte da 
civilização; mas elevada a exagerada religião, isto é, transformada em caos fanático e 
supersticioso, esta pedra angular que serve de apoio à sociedade cairá em inevitável 
descrédito.252 

                                                 
247  Pan 1842, p. 173. 
248  Pan 1842, p. 173. 
249  Pan, 1842, p. 174. 
250  Pan, 1858, p. 56. 
251  Pan, 1858, p. 56. 
252  Pan, 1858, p. 56. 
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3. Os mestres  

É inevitável que, à medida que as crianças crescem, os pais tenham necessidade 

de solicitar ajuda à sociedade de que fazem parte, na cada vez mais complexa tarefa de 

educar os seus filhos. O Estado deve corresponder à necessidade enunciada com a 

organização do sistema escolar, organização da qual fazem parte os professores.  

O Panorama, nos seus ciclos de publicação, dedicou algumas páginas aos 

mestres. Fê-lo em duas perspectivas: por um lado, olhou-os do ponto de vista da sua 

vocação e da dignidade em que são investidos aqueles que assumem tão nobre missão; 

por outro, denunciou as condições miseráveis a que os mesmos se sujeitavam, devido 

aos magríssimos salários de que dependiam para sobreviver e apontou soluções. 

Numa amálgama de sentimentos contraditórios, de simpatia e de repulsa, muitas 

foram as tentativas de O Panorama para devolver aos professores a dignidade que lhe 

era devida. Os seus colaboradores procuraram remar contra a corrente da indiferença 

dos governantes e legisladores em ordem a devolver à população e aos educadores a 

esperança de ver brilhar as luzes do saber que haviam de iluminar este recôndito jardim. 

A primeira afirmação que encontramos no jornal O Panorama acerca dos 

professores refere-se a uma subtil distinção entre os conceitos de profissão e vocação. O 

mestre não pode ser um profissional destituído de vocação:  

A maioria dos mestres de escola tem para si que o estado que abraçam é 
meramente um modo de vida. Não seria repreensível esta maneira de considerar uma 
profissão tão respeitável, se a vocação, a habilidade e a diligência se manifestassem na 
pessoa do mestre.253 

Na mesma linha, como adiante se mostrará, José de Torres lembra que a missão 

dos mestres é soberana e, por isso, tremendíssima a tarefa da sua escolha. A par com a 

multiplicação das escolas e uma acertada selecção dos livros, da ajustada tarefa dos 

professores resultará benefício inestimável para a educação, ao passo que da sua 

demissão ou deficiente desempenho todos os males advirão inevitavelmente.     

O conceito de mestre aparece revestido de deveres e responsabilidades 

alargadas, intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento integral das crianças:  

O mestre é um homem, em quem a sociedade delega o mais nobre de seus 
atributos: compete à sociedade criar os seus filhos para futuros destinos, em que a 
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sirvam; e este ponderoso encargo da educação comete-se a homens especialmente 
dedicados a esse ministério. Bem sabemos que a moralidade dos tenros alunos deriva 
principalmente das lições e exemplos das próprias famílias: mas não serve esta razão de 
desculpa para os mestres negligentes, que olham com indiferença para as acções de seus 
discípulos. Pensam muitos que tendo aplicado seus cuidados à leitura corrente, à escrita 
elegante, à contabilidade desembaraçada, têm cumprido os seus deveres; enganam-se, a 
sua missão é também paternal: e quantos discípulos, com péssimos exemplos caseiros, 
não têm cobrado brios e sentimentos de homens honrados, porque seus preceptores lhos 
souberam inspirar? – Os jornaleiros não têm momentos que possam dispensar para 
vigiar os filhos; as mães são indulgentes e também sobrecarregadas de encargos; quem 
fica, principalmente nos campos, que zele os interesses morais da mocidade, senão, o 
mestre? 254  

Resulta daqui que nem todos podem ser professores. Requere-se um certo perfil 

para desempenhar tão nobre missão. O mestre deve ser alguém que reúna, por um lado, 

um conjunto de qualidades morais e intelectuais e conhecimentos suficientes sobre 

diferentes assuntos, e, por outro, que lhes seja ministrado um bom estágio, ou seja, uma 

boa prática pedagógica ao longo de alguns meses: 

É necessário que para bem preencher o seu lugar tenha o professor de primeiras 
letras perfeito conhecimento da autoridade paterna e dos seus limites; nem há-de ser o 
aio, nem o tirano das crianças. A autoridade adquire-se por certos modos graves e 
respeitosos sem afectação, que naturalmente induzem os meninos a certo acatamento 
para com a pessoa que os dirige. Não se consegue nem pelas canas, nem pela estatura, 
nem pelo semblante carregado: pode o mestre ser moço e jovial; tudo depende de 
possuir carácter firme, sempre igual e justo, de ser moderado no falar e obrar, e de 
nunca ceder a caprichos momentâneos ou aos ímpetos da cólera. Dirão muitos, difícil 
será achar um homem desses; mas os que o dizem nunca ensinaram; dai-me um homem 
honrado, de alma benfazeja e sincera, com a suficiente capacidade intelectual, e em 
poucos meses de prática eu vos darei um mestre de escola consumado.255  

Se os exames exigidos para obter o grau que permitia o exercício da profissão de 

professor eram rigorosos, o que dignificava a função do mestre, já o mesmo não se pode 

dizer dos miseráveis salários que auferiam: 

Quanto às habilitações para mestres sabemos nós que há rigor nos exames e 
informações; mas será que todos os providos terão coragem para arrostar com a quase 
mendicidade, a que os reduzem os seus diminutos salários? Não o sabemos, e aos 
poderes do estado cumpre pagar bem aos educadores da mocidade em benefício da 
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geração futura; porque a actual há-de ir correndo o seu caminho com as relíquias do 
passado, e com a boa ou má criação do presente.256  

Consciente da situação miserável dos professores, da penúria em que viviam, 

José de Torres lembra que, com os ordenados que recebiam, era absolutamente 

impossível atrair os bons mestres de que tanto se carecia. 

O apelo manifestado pelo Panorama para que os pais respeitem mais os mestres, 

a fim de que a prole, pela via do exemplo, enverede pelo mesmo caminho, é sintoma 

demasiado claro de práticas abusivas de desrespeito para com os professores: 

Não se faz o devido caso das pessoas a quem as famílias cometem o que têm de 
mais precioso no mundo, o penhor da sua sucessão, os seus filhos! Em tudo há 
excepções, mas quiséramos ver mais respeitados pelos pais os mestres, para que a tenra 
prole também melhor os respeitasse, não por temor e hábito, mas por amor e 
obrigação.257  

O Panorama não se esquivou a apresentar um conjunto de recomendações aos 

professores que viessem a ser escolhidos para desempenhar o múnus que lhes é 

confiado – trata-se de um conjunto de sugestões, que poderiam ser intituladas 

Mandamentos do professor que os mestres devem acatar, em ordem a maximizar o 

aproveitamento dos alunos: 

É porém essencialíssimo que os professores sejam escolhidos, que saibam 
manter e empregar devidamente a sua autoridade para o aproveitamento moral dos 
alunos; para o que parece que lhes serão úteis as regras seguintes: l.ª — Não usar da 
autoridade sem muita reflexão, nem para coisas que não valem a pena. 2.ª — Fazer 
executar à risca o que uma vez foi ordenado justamente. 3.ª — Conservar firmeza, não 
concedendo o que houve razão de recusar, não tendo mudado as circunstâncias. 4.ª— 
Não fazer ameaças levianamente, cumprir porém as que se fizerem, não tendo havido 
emenda. 5.ª — Ser igual sempre e invariável na direcção e boa ordem da escola, para 
que os discípulos se persuadam da bondade dessas disposições e aprendam a não 
infringir a lei, 6.ª — Ser imparcial, porque aqueles a quem se mostra predilecção fazem-
se atrevidos e altivos, e os outros menos favorecidos fazem-se invejosos, esquivos, e 
maldizentes: não exclui por modo algum este preceito os sinais de satisfação, os elogios 
e os prémios rectamente distribuídos aos bons, nem as demonstrações de 
descontentamento e os castigos prudentemente aplicados aos que forem maus. 
Queremos tão-somente dizer que o mestre há-de ser tão imparcial como o devem ser os 
legisladores e executores da lei. 7.ª — Deve mostrar bom modo, mas não familiarizar-se 
com as crianças, que por seu natural inquieto são muito fáceis em tomar liberdades com 
quem lhas tolera. 8.ª — Não dar a qualquer das coisas que se dizem aos meninos senão 
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a sua rigorosa importância, sem acrescentamentos ociosos, e sem falha do que é 
necessário que eles saibam: isto é, falar-lhes sempre clara, verdadeira e concisamente. 
9.ª — Fugir do pregar longos sermões; ser breve quando prescrever qualquer coisa, e 
pôr todo o cuidado em que o não iludam e em que de pronto lhe obedeçam. 10.ª — 
Estudar a capacidade e o carácter de cada discípulo para distribuir com justiça o 
trabalho, a tarefa, o ensino, sem frouxidão, mas sem nímia exigência.258 

O professor que observar estes “dez mandamentos”, no regime da sua aula, não 

só será respeitado e apreciado pelos alunos, como desempenhará a sua nobre missão de 

molde a garantir a gratidão da pátria. 

4. Propostas de organização do Ensino  

4.1. A proposta de Araújo e Castro 

Numa atitude de fidelidade aos princípios do jornal que o inspiraram e 

alimentaram, desde a sua fundação, Araújo e Castro em 1844 retoma o Curso d' estudos 

philosophicos, moraes e políticos, de outro colaborador do jornal O Panorama, o seu 

amigo Silvestre Pinheiro Ferreira e estuda com especial atenção o seu Plano de 

educação e instrução pública, que aquele considerava como parte integrante e 

fundamental do seu Projecto de código político para a nação portuguesa259. Araújo e 

Castro corroborou o seu estudo com o melhor que havia nas modernas bibliografias da 

Europa civilizada, traduzindo, respigando ou resumindo, o que lhe pareceu agradável e 

adequado à educação e instrução de seus filhos e netos, e dos filhos dos seus amigos e 

compatriotas. Eis o plano a que obedeceu a sua investigação: 

Tracei então uma série de cartas familiares ou conselhos a meus netos sobre os 
tópicos: 1.° Saúde; — 2.° Ciência ou instrução; — 3.° Probidade e costumes; — 4.° 
Amabilidade, polidez e bom gosto; que considero como requisitos indispensáveis de um 
sistema completo de educação, e condições da ventura possível do homem sobre a 
terra.260.  

Deste seu extenso plano consideraremos apenas a carta relativa à ciência ou 

instrução. 
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Depois de afirmar o valor e a importância que em todas as épocas os filósofos 

reconheceram à educação, desde a mais remota antiguidade até aos nossos dias, Araújo 

e Castro sustenta que tal reconhecimento de nada serviu, nem poderia ter produzido 

outros efeitos a não ser pequenos, incompletos e tardios resultados. A educação só 

poderá operar a regeneração de uma sociedade a partir do momento em que ela própria 

seja nacional, isto é, assente num conveniente sistema de educação pública. 

O conceito de educação, para este autor, pode ser entendido em três acepções:  

A educação no sentido mais geral abrange o complexo dos meios, que o 
legislador deve empregar para que se cultivem as qualidades físicas, e morais do 
homem, em ordem a tornar-se útil a si mesmo, e à sociedade, de que é membro, ou parte 
integrante. — No sentido físico compreende tudo o que respeita à conservação da saúde, 
força, e agilidade do corpo. — No sentido moral tem por objecto o desenvolvimento da 
inteligência, e a formação do carácter moral do cidadão, a fim de se aproveitarem as 
suas boas qualidades, e de se eliminarem, ou reprimirem as viciosas.261  

Vale a pena evidenciar o pormenor registado que testemunha o reconhecimento 

de um princípio invariável de jurisprudência, onde se afirma que “a lei deve assegurar à 

mocidade uma educação conforme à capacidade do aluno, e ao interesse geral do 

estado”262. 

Fazendo, implicitamente, referência a uma lei austríaca que proibia os párocos 

de celebrar o matrimónio dos mancebos que não soubessem ler, escrever e contar263, 

Araújo e Castro é peremptório e contundente ao defender que num 

sistema verdadeiramente constitucional, a educação e instrução devem servir de base à 
organização do edifício social todo inteiro, porquanto os cidadãos não devem ser 
havidos por capazes de entrarem como maiores no exercício de seus direitos civis; ou 
como emancipados para adquirirem os direitos políticos, pelo simples facto material de 
haverem completado certos anos de idade, ou respondido a ilusórios exames de 
capacidade, mas sim por haverem provado suficientemente como possuem os 
conhecimentos indispensáveis para poderem exercer aqueles direitos sem arriscarem os 
seus próprios interesses, ou os de terceiros; e por outra parte em razão das condições, 
que se requerem para a candidatura, ou elegibilidade dos diversos empregos, pois a 
elegibilidade não deve ser dependente nem da idade, nem dos teres e haveres do 
cidadão, mas sim da sua capacidade física, intelectual e moral.264  
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O autor das Cartas familiares reitera a ideia de que a educação deve ser 

nacional. Abre, no entanto, excepcionalmente, as portas às escolas particulares, dando 

aos pais a possibilidade de escolherem a educação de seus filhos. Esta transigência ou 

tolerância aparece como um mal necessário, mas provisório, porque 

esta ordem de coisas cada dia se torna mais incompatível com os progressos da 
civilização, ou para melhor dizer, só por não haver por ora outro meio mais 
conveniente, é que se deixa aos pais, e tutores a direcção da educação, pois um dos 
primeiros cuidados da sociedade deve ser o de criar uma autoridade, ou magistratura 
especial para satisfazer a esta necessidade.265  

Enquanto tarda a obrigatoriedade da instrução pública, urge, por um lado, 

persuadir os pais das vantagens reais, quer para os seus filhos, quer para os próprios 

pais; e por outro, deve fazer-se-lhes compreender  

que ao direito que aos pais se mantém de dirigirem a educação de seus filhos, 
corresponde o dever de o fazerem em conformidade com as leis que regulam o plano, e 
andamento da educação pela maneira mais conforme aos interesses dos educandos, e da 
sociedade; e não cumprindo os pais com este dever é visto desistirem daquele direito.266 

Refere de seguida as duas grandes vantagens que, mediante estas disposições, se 

asseguram aos filhos e, consequentemente, aos pais: 

— 1.º a certeza de adquirirem pela profissão em que necessariamente hão-de 
matricular-se [sob pena de serem havidos, e castigados por vadios] um meio de 
subsistência análogo à sua individual capacidade, e indústria; 

 — 2.º uma infalível garantia prestada pelo grémio respectivo contra qualquer 
sinistro de força maior, que lhes possa sobrevir em todo o decurso da vida267.  

Neste sentido, a administração pública há-de, por um lado, providenciar aos 

cidadãos todos os meios de instrução, segundos as suas necessidades, capacidades e 

graduação; por outro, a administração adquire, não só o direito, mas o dever de exigir  

deles provas de capacidade, e habilitação a fim de poderem ser admitidos aos diversos 
empregos, e mesmo entrarem na plena fruição dos seus direitos civis, visto que não se 
deve conceder a livre disposição de sua pessoa, e de seus bens senão àqueles, que 
oferecerem à sociedade uma suficiente garantia de não abusarem dessas faculdades por 
falta de capacidade.268 

Numa tentativa de interpretar o Projecto de código político para a nação 

portuguesa, Araújo e Castro afirma que 
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devendo porém haver uniformidade nos estudos comuns às diferentes profissões cujos 
interesses são confiados aos diversos corpos administrativos, cumpre que os membros 
incumbidos da direcção dos estudos em cada repartição se reúnam para formarem um 
corpo especial com o cargo de promover, e dirigir a educação e instrução publica, sem 
todavia tolher a liberdade, que compete a cada cidadão para cultivar qualquer ramo de 
instrução, quer seja como professor, quer como estudante269. 

A instrução não pode ficar divorciada da indústria, pelo que o autor defende ser 

do interesse da sociedade que 

o governo não deve descansar na eventualidade das empresas particulares, e portanto 
ainda mesmo facilitando, como é justo, o estabelecimento, e favorecendo quanto 
depende das autoridades o êxito destas empresas, deve prever, e prevenir os 
acontecimentos, que poderiam trazer a decadência delas. — Além de que à vista dos 
progressos que se fazem em outros países, não progredir seria retroceder, e por isso o 
governo deve sustentar escolas de diversas ciências, artes, e ofícios ao nível dos 
progressos do século.270 

4.2. A proposta de Silvestre Pinheiro Ferreira 

A proposta de Silvestre Pinheiro Ferreira é, de todas, a mais completa. Começa 

por definir o que entende por plano racional de instrução pública: 

Denominamos plano racional aquele que, seguindo a marcha natural do 
desenvolvimento das faculdades do homem desde a sua primeira infância, permitir aos 
directores da educação nacional da mocidade marcar a qualidade de estudos a que se 
deverá franquear o acesso a cada um dos alunos, segundo a especialidade das 
individuais disposições físicas, intelectuais e morais, com que a natureza o houver 
dotado271.  

Defensor de um verdadeiro sistema nacional de educação, Silvestre Pinheiro 

Ferreira mostra, tal como já fizera noutra ocasião, que 

só mediante um sistema arrazoado da educação nacional, é que se pode esperar pôr um 
termo à deplorável anarquia, com que, a cada nova reforma do ensino público, os 
estudos se tornam mais superficiais, os costumes mais devassos, e a desordenada 
concorrência em todos os ramos das ciências, artes e ofícios, mais desastrosa.272  
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Apresenta a composição da diversidade de profissões, segundo uma 

classificação tripartida, ou seja, todas podem ser compostas por três classes de 

indivíduos:  

uns dotados de habilidade genial e transcendente; outros que, sem passar de ordinários, 
têm contudo, em diversos graus, a aptidão necessária para satisfazer às precisões das 
diversas classes de consumidores; outros enfim absolutamente desastrados e inaptos, 
nem mesmo prestam para os trabalhos mais ordinários da profusão para onde os 
arremessou o acaso.273  

Esta realidade arrasta consigo consequências nefastas, porque estes últimos, 

infelizmente, constituem o grupo maioritário; e como se isso não bastasse já, a maioria 

dos consumidores, destituída de gosto, procura o mais barato, dando preferência a esta 

classe. Desta forma, “os profissionais hábeis que, a não ser aquela funesta concorrência, 

poderiam granjear uma decente subsistência, vivem perpetuamente em apuro e são 

obrigados a fazer obra ruim, para escaparem à indigência”274. 

Cresce, assim, dia após dia, o número dos maus artistas, quer por inaptidão, quer 

por necessidade; o bom gosto deteriora-se, e os homens de génio, que a aprovação 

pública poderia e deveria ter animado, vão escasseando. Pelo contrário, o número 

galopante das necessidades, “filhas da civilização, não só crescem em número, mas cada 

dia vão sendo mais dispendiosas; ao passo que os meios de satisfazê-las cada dia vão 

sendo mais escassos”275. 

Aquilo que seria razoável e, naturalmente, virtuoso seria que cada um adequasse 

as suas despesas aos seus rendimentos efectivos; acontece, porém, “que a maior parte 

dos homens são faltos de razão ou de virtude, e, por maior desgraça, muitos deles não 

possuem nem uma nem outra destas únicas garantias da boa ordem276. Esta é, na opinião 

de Silvestre Pinheiro Ferreira, a porta de entrada da desmoralização das famílias – a 

impossibilidade de proporcionar uma boa educação aos filhos; e, finalmente, o verem os 

empregos do Estado ocupados por pessoas destituídas de indispensáveis conhecimentos 

que lhes não foram ministrados e, mais grave ainda, por deficitários de probidade que 

lhes não foi inspirada. 
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Esta é a situação lamentável em que nos encontramos em 1844, mas é também 

um indicador que nos mostra qual deverá ser a primeira reforma a implementar: 

Como essas reformas, quaisquer que elas sejam, por homens é que devem ser 
concebidas e executadas, é mister, antes de tudo formar homens capazes, não só de as 
conceberem, mas também de as executarem. É pois pela educação, mas por uma 
educação regular e sistemática, educação geral, que compreenda toda essa nova geração, 
que a reforma social deve começar.277  

Pinheiro Ferreira propõe que, em ordem a realizar tal reforma, se deve 

considerar que as ciências se classificam em teóricas e práticas, ou seja, em “ciências 

propriamente ditas e as artes e ofícios relativamente ao modo de se eles ensinarem e por 

eles se distribuírem, como meios de subsistência para os particulares e como mananciais 

da riqueza pública para o Estado”278.  

Criticando aquilo que tem sido a praxis de sucessivos governos, no que refere à 

tentativa frustrada de articular os meios de instrução disponibilizados pelo governo e a 

comunicação deste com as famílias, o autor denuncia o discurso desajustado do 

governo, servindo-se de um exemplo concreto, sem todavia citar a fonte:  

O governo aí vos tem prontificado os meios de fazerdes instruir os vossos filhos 
e proporcionar-lhes os meios de eles serem um dia úteis a si mesmos e à sua pátria: a 
vós é que compete escolher desses estudos, dessas profissões as que estiverem mais em 
proporção com a vossa classe, com as vossas posses, e com o talento que pressentirdes 
em vossos filhos. — O governo tem cumprido com a sua obrigação: cumpri agora vós 
com a vossa.279  

O discurso habitual do governo, aparentemente cheio de boas intenções, tem 

sido, na opinião do autor, a causa da espantosa catástrofe que ameaça subverter toda 

essa falsa civilização moderna. E porquê? Apostrofando os legisladores, Silvestre 

Pinheiro Ferreira mostra que a legislação, por mais perfeita que seja, é per se 

insuficiente para alterar o estado das situações; se ela não for implementada e vigiado o 

seu cumprimento, não passa de letra morta. Por isso, interpela os legisladores, em 

sucessivas apóstrofes: 

Dizei, legisladores, o que acontecerá se os pais, ou não souberem, ou não 
quiserem cumprir com essa que vós apelidais sua obrigação? 
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Qual será a sorte da república habitada por tais cidadãos e administrada por 
homens assim abandonados à direcção de semelhantes pais? 

Ignorais vós, porventura, que seis ou sete décimos de todas quantas nações 
passam por mais civilizadas, se compõem de famílias, cujos chefes ajuntam à mais 
crassa e grosseira ignorância uma total ausência de princípios morais e religiosos? 

Não sabeis, que dos havidos por mais cultos, uns, posto que instruídos estão 
imbuídos de falsos preconceitos; outros, faltos de instrução ou desprezam as ciências, 
ou fazem alarde da sua própria ignorância? 

Ignorais, acaso, que, por mal entendido amor ou por desleixo, a maior e máxima 
parte dos pais preferem deixar seus filhos sem educação na infância, sem direcção nem 
freio na adolescência, até que estes chegados à maioridade, os fazem despertar do seu 
letargo, arrancando-lhes amargas e inúteis lágrimas pelo seu péssimo, mas já agora irre-
mediável comportamento? 280 

Dizer aos pais que têm tal obrigação para cumprir, é o mesmo que pedir a um 

cego para guiar outro cego, porque tal obrigação é “impossível de cumprir, quer pela 

ignorância de uns, quer pelos insanáveis defeitos dos outros, mas sobretudo pela falta de 

meios de quase todos: nenhum deles está nas circunstâncias de o poder cumprir”281. 

A educação da geração futura é a ideia chave que percorre as páginas do 

Panorama e une os seus autores/pedagogos em torno do ideal de um povo instruído, de 

uma pátria regenerada. Silvestre Pinheiro Ferreira não é excepção, por isso, é 

contundente ao reclamar a urgência de 

coordenar o plano da educação da geração futura; realizar os meios, assim no material 
como no pessoal, para o levar à execução; fazer com que de facto, por força ou por 
vontade, cada um receba aquele grau de instrução, e siga aquele ramo de ensino, para 
que a natureza o fez próprio: e, tomando esta direcção, assegurar a cada cidadão os 
meios de ganhar a sua subsistência, mediante o seu trabalho, e a cada trabalho a sua 
recompensa, segundo o respectivo merecimento: isto, só o Governo pode conceber, só 
ele o pode executar. Já se entende que, quando dizemos o Governo, entendemos o 
concurso de todos os poderes políticos do Estado.282  

4.2.1. A instrução primária 

Tendo o autor demonstrado que a principal causa da desorganização social, sob a 

qual trabalham todas as nações, mesmo as mais desenvolvidas, deriva do “falso 
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sistema”283 que deixa às famílias a responsabilidade da educação dos filhos, assumindo 

o estado apenas a quota parta que respeita à construção dos edifícios escolares e à 

colocação dos professores, isto é, identificada a causa do mal, urge corrigi-la. Para isso, 

Silvestre Pinheiro Ferreira invoca o seu Projecto de Código Político para a Nação 

Portuguesa (1839); e o Sistema de Leis Orgânicas (1843). Nestes trabalhos, o autor 

apresenta os principais traços do sistema que deve ser adoptado, quer no estudo da 

natureza, quer no ensino das ciências, artes e ofícios. Tudo em ordem a que cada aluno, 

ao chegar à idade adulta, tenha desenvolvido as competências necessárias para, por um 

lado, abraçar a profissão para a qual a natureza o vocacionou e, por outro, adquirir das 

diferentes profissões conhecimentos subsidiários, segundo a índole e extensão das suas 

capacidades.  

No que diz respeito ao ensino primário, o autor desenvolve a tese que, nesta fase, 

o ensino deve ser prático e intuitivo, ou seja, um método que “não só não cansa, mas 

recreia os alunos”284.  

Apresentamos adiante a síntese do seu pensamento pedagógico desenvolvido nas 

obras supracitadas. 

Sem propor a idade concreta em que a educação deve ser iniciada, Silvestre 

Pinheiro Ferreira faz recuar «aos primeiros anos de infância» o estudo da natureza, qual 

princípio e base de toda a instrução. Esta primeira fase da instrução prolongar-se-ia até 

aos catorze anos, caracterizando-se, por um lado, pela aplicação de métodos intuitivos, 

onde se evidenciaria a faculdade dos sentidos e a retentiva da memória e, por outro, a 

extraordinária curiosidade e interesse com que, desde a mais tenra idade, as crianças se 

aplicam a conhecer os diferentes objectos da natureza: 

Nada mais fácil pois, do que fazer conhecer aos alunos todas as principais 
espécies de animais, vegetais e minerais; tanto pelo que eles oferecem de útil aos nossos 
usos, como pelo maior número de caracteres distintivos, que apresentarem. Porquanto, 
depois dos alunos conhecerem, pelo aspecto geral do hábito externo, todas aquelas 
espécies, fica sendo fácil conduzi-los à análise dos caracteres que os reúnem em classes, 
ordens, géneros e espécies; e, por conseguinte, fazer-lhes conhecer as diferentes 
modificações, de que são susceptíveis os diversos caracteres, que distinguem, uns dos 
outros, os objectos pertencentes a uma mesma família.285  
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A par do conhecimento da tríade dos reinos que compõe a natureza, seria 

vantajoso dar a conhecer aos alunos a diversidade de utensílios e máquinas, disponíveis 

à época, não só para exercitarem a sua curiosidade, mas para ajudar a desenvolver as 

aptidões que cada um for demonstrando: 

Juntamente com a demonstração dos utensílios e máquinas das diversas artes e 
ofícios, cumpriria demonstrar aos alunos, adquiri-los mesmo a praticar, aquelas 
operações que segundo as forças e propensões de cada um parecesse mais conveniente.  

É por este modo que apresentando aos alunos vários trabalhos e convidando-os 
a tentar aqueles para que mostrassem aptidão, se poderia descobrir, no gosto e 
desempenho, com que cada um seria naturalmente levado a preferir tais ou tais 
trabalhos, qual seja a profissão, para que a natureza lhe tem dado especial aptidão e 
queda.286  

A concepção de educação que se apreende neste autor coincide basicamente, 

numa primeira fase, com a noção de formação profissional. A prática precede a teoria, 

ficando as noções abstractas e conhecimentos científicos reservadas para um estádio 

posterior: 

quando dizemos, que os alunos devem ser guiados no estudo prático e instrutivo das 
diferentes profissões, artes e ofícios, segundo o permitirem os talentos e idade de cada 
um; já se entende que fazemos entrar no número destes estudos, quase máquinas, os de 
geometria prática, desenho, e a litografia, e as operações de ambas as aritméticas, tanto 
a numeral como a algébrica: tudo por simples imitação e com a menor intervenção 
possível de quanto possa parecer raciocínio ou demonstração por princípios. Esses 
estudos abstractos e científicos devem ficar reservados para uma idade mais avançada, 
tal como a de doze a catorze anos: e somente para aqueles que, tendo recebido da 
natureza as necessárias disposições para seguirem as diversas carreiras das ciências ou 
das artes de superior categoria, precisam de conhecer a fundo os princípios 
fundamentais e teóricos daquelas que houverem de professar.287  

O estudo de línguas, desde a infância, é outro elemento que consta do plano de 

Silvestre Pinheiro Ferreira. A proposta revela-se ousada e suscita alguma curiosidade: 

Nós supomos, que se o Governo se prestasse a adoptar este plano de instrução 
nacional, em vez de estabelecer seis colégios compostos de professores nacionais, os 
formasse de professores escolhidos das seis principais línguas, portuguesa, espanhola, 
francesa, inglesa, alemã, ou italiana; começando cada um destes seis colégios por trazer 
uma dúzia de alunos escolhidos das respectivas nações, a fim de que distribuídos por 
eles os alunos portugueses, em número conveniente, pudessem, dentro em poucos 
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meses, habilitar-se pelo simples trato com os professores e alunos estrangeiros, na 
respectiva língua.288  

A aprendizagem das seis línguas pela totalidade dos alunos passava pela 

rotatividade dos alunos pelos diferentes colégios: 

À medida que cada um se mostrasse habilitado em uma daquelas línguas, 
passaria para o colégio de outra língua: e assim tendo percorrido todas, no espaço de 
poucos anos se acharia de posse do imenso recurso de seis línguas e em estado de poder 
estabelecer-se naquele dos respectivos países onde os acontecimentos da vida ou o 
desejo de procurar fortuna ou o de estender os seus conhecimentos, ou enfim o serviço 
público o pudessem conduzir: além da grande vantagem de se poder entender com as 
pessoas que daqueles países viessem a este reino, de ler as inumeráveis produções 
literárias que neles aparecem todos os dias, e de poder aproveitar o muito que se acha 
escrito em todos os ramos dos conhecimentos humanos naquelas diversas línguas.289  

Para o estudo da geografia, o plano, tal como nos elementos anteriores, parte da 

premissa que os estudos puramente intuitivos, longe de cansar, revestem-se de 

características lúdicas. Por isso, dever-se-iam estudar em simultâneo a geografia física e 

a política; a primeira serviria de base à geografia política actual: 

Para o estudo de geografia, o autor propõe a introdução de uma série de recursos 

tecnológicos, começando pela introdução de georamas e outra de relevos: 

Consiste o georama num globo de grande dimensão e transparente, sobre cuja 
superfície se acham traçados todos os continentes, mares, rios, e ilhas da terra, e 
disposto de maneira que o observador, colocando-se no interior do globo, abraça ao 
mesmo tempo com a vida a totalidade da superfície exterior deste nosso planeta. 

Os relevos podem ser praticados em globos de suficiente grandeza ou em 
planos, e em escala que permita distinguirem-se os principais acidentes topográficos: ou 
melhor ainda, sobre um terreno assaz vasto para compreender os vários sistemas de 
montes, bem como os mais notáveis rios do mundo.290  

A ideia de um mini planetário é sugerida para o estudo do planeta solar: 

Pelo mesmo teor se podem construir uranoramas, compostos de todos os corpos 
do nosso sistema solar; observando as proporções de seus respectivos volumes, bem 
como dos tempos em que percorrem suas órbitas.291  

O contributo pedagógico das estampas e outros recursos tecnológicos não é novo 

nas páginas de O Panorama. Silvestre Pinheiro Ferreira recomenda o uso do que hoje 
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chamamos tecnologia educativa, não só no estudo da geografia política, mas também da 

física: 

O conhecimento dos trajes, usos e costumes dos diversos países, além de 
oferecer um muito atractivo estudo aos alunos, contribuirá extraordinariamente a 
desenvolver neles o espírito do observação e a apreciação das qualidades morais e 
sociais dos homens. Por outra parte todos estes conhecimentos prévios concorrerão para 
lhes fixar na memória e tornar-lhes mais agradável o estudo da geografia política. 

Convirá pois familiarizá-los com todos aqueles objectos, já por via de estampas 
e descrições, já por via de câmaras ópticas, panoramas, e dioramas, onde se deverão 
apresentar ao mesmo tempo os aspectos notáveis assim do terreno e vegetação, como 
dos edifícios dos diferentes países.292 

Sem descer a pormenores, Silvestre Pinheiro Ferreira defende que as leis da 

física e os principais fenómenos da química deveriam ser objecto de estudo a partir dos 

nove anos de idade; seria um forte contributo para identificar os alunos com maior 

“aptidão para as artes mecânicas, quais para as artes químicas, e quais para as ciências 

que dizem respeito a uma ou outra destas duas rubricas”293.  

Defende que a disciplina da História deveria ser substituída por uma cronologia, 

que assentasse numa ordem sistemática, “tanto no que diz respeito às pessoas, como aos 

acontecimentos”294.  

A educação musical estava prevista na proposta de Silvestre Pinheiro Ferreira, 

de tal forma que “a música vocal e em coro, [seria] para todos, e a instrumental para os 

que mostrassem para isso aptidão”295. 

Consciente do papel da interdisciplinaridade, o autor defende que parte da 

educação religiosa e moral pode e deve ser feita com “hinos e cânticos, que se devem 

fazer cantar aos alunos”296. 

Os brinquedos e todos os objectos de carácter lúdico, tal como defendido em 

artigos precedentes, devem ser criteriosamente seleccionados: “banidos […] todos os 

brinquedos rústicos e selvagens de lutas dos alunos, devem-se substituir pelos jogos de 
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destreza e pelos de ginástica que, desenvolvendo a agilidade e as forças dos corpos, os 

tornam mais robustos e muito contribui para a conservação da saúde”297.  

A educação física é entendida pelo autor como exercício que facilita o 

aperfeiçoamento dos sentidos: 

o da vista, por exemplo, esforçando-se por distinguir objectos na maior distância 
possível, e em medir a olho as distâncias e os volumes etc. O ouvido, aplicando-se a 
distinguir o maior número de notas, e bem assim a conhecer as pessoas pelas vozes, e 
exercitá-lo nas harmonias dos sons, bem como o sentido da vista na harmonia das cores, 
e enfim o tacto habituando os alunos a fazer igualmente uso de ambas as mãos, e a 
avaliarem os graus de convexidade e de concavidade dos corpos, e seu grau do polidez, 
o peso específico dos corpos em que esse conhecimento é mais preciso etc..298 

Este é, em síntese, o modelo proposto por Silvestre Pinheiro Ferreira para a 

instrução primária, onde se ensinam as mesmas matérias a todos os alunos, “porque – 

defende o autor – nessa primeira época da educação cumpre limitar-se aos 

conhecimentos necessários a todo o homem, seja qual for a carreira que ele abraçar”299. 

Tendo como ponto de partida tal base de instrução primária e, uma vez esta concluída, 

“uns entrariam nas profissões mecânicas das artes ou ofícios, para que se tivessem 

mostrado mais aptos; outros seguiriam a carreira das ciências ou das belas-artes, se para 

isso tivessem dado provas de terem uma propensão e capacidade especial”300.  

4.2.2. A instrução secundária 

Na continuidade do nível anterior, Silvestre Pinheiro Ferreira apresenta uma 

síntese do seu Projecto de Código Político no que concerne à progressão dos estudos. 

No que diz respeito ao ensino secundário, é opinião do autor, por um lado, que é a 

vocação do aluno que há-de determinar os estudos que seja necessário ministrar-lhes; e, 

por outro, a instrução secundária é preparatória para a superior:  

Já na instrução secundária é mister não aplicar aos alunos, senão aqueles 
estudos que lhes forem necessários, como preparatórios para a ciência, arte ou oficio 
para que se conhecer ou presumir que a natureza lhes tem dado particular aptidão301.  
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Reitera aqui a sua convicção de que o Estado é o primeiro responsável pela 

instrução. Não basta proporcionar os meios, deixando ao livre arbítrio de cada aluno ou 

de cada família aproveitar ou não a oportunidade que lhe é oferecida, 

independentemente do retorno que a sociedade espera dele. Por isso, importa que 

cumpra cada qual o que lhe é devido: “o Governo, a quem possa incumbir a obrigação 

de procurar a satisfação dos direitos que as crianças têm a que se lhes dê uma educação; 

e a sociedade a que eles sejam convenientemente empregados”302.  

4.2.3. A instrução Superior 

Nesta terceira fase dos estudos, a instrução superior, o critério a ter em 

consideração deve ser o mesmo que presidiu à passagem da instrução primária para a 

secundária, ou seja, a formação com vista a uma profissão e a aptidão para ela 

requerida, desde que nos últimos anos da escola preparatória o aluno tenha obtido a 

classificação de distinto303.  

Silvestre Pinheiro Ferreira, no artigo baseado no seu Código, sugere quatro 

academias para o país, assim distribuídas:  

Supondo o continente e ilhas adjacentes dividido em quatro províncias, 
propomos: que nas respectivas capitais [Lisboa, Évora, Coimbra e Porto] haja uma 
academia das ciências e das artes; sendo membros delas segundo as diversas ordens de 
hierarquia traçadas nos respectivos regulamentos todos os que se matricularem nas 
diversas faculdades, e ali obtiverem os graus académicos correspondentes ao seu 
merecimento.304  

Cada academia seria composta por quatro faculdades305:  

- Das ciências físico-matemáticas 

- Das ciências morais e políticas  

- Da literatura  

- Das belas-artes  

Estas faculdades, por sua vez, dividir-se-iam em secções, assim distribuídas: 

A  1.ª Matemáticas puras; 2.a Matemática aplicada à mecânica, à astronomia e 

às artes; 3.ª Zoologia e Ciências Médicas; 4.a Botânica e Agricultura; 5.ª 
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Química e Ciências Mineralógicas; 6.a Ciências Militares; 7.a Ciências 

Marítimas. 

B 1.ª Ciências Filosóficas; 2.ª Ciências Jurídicas; 3.a Estadística e Ciências 

Comerciais. 

C  1.ª Linguística; 2.ª Historia; 3.ª Antiguidades. 

D  1.ª Desenho, gravura e litografia; 2.a Pintura; 3.ª Escultura; 4ª 

Arquitectura; 5ª Artes Teatrais.306  

Estas academias funcionariam independentemente umas das outras; ficariam, 

todavia, sujeitas à tutela da Direcção Geral dos Estudos. 

As atribuições destas academias seriam, de acordo com o Projecto de Código 

político, as seguintes: 

1.° Dirigir o progresso do ensino público, cada secção na respectiva 

especialidade, salva a subordinação hierárquica, tanto aos conselhos da 

correspondente faculdade, como da direcção geral. 

2.° Prover ao estabelecimento, conservação e regime das livrarias, museus, 

gabinetes, e mais objectos concernentes ao ensino e cultura das ciências e 

das artes. 

3.° Expedir os competentes diplomas, tanto aos que obtiverem graus 

académicos, como aos que forem eleitos membros das academias. 

4.° Prover a que os literatos e artistas, a quem faltar emprego por v ia  da 

indústria privada, o obtenham em objectos de público serviço e por conta 

do Estado. 

5.° Sustentar correspondência com as outras sociedades literárias, e com os 

sábios e artistas, nos países estrangeiros; e fazer viajar pessoas escolhidas, a 

fim de coligirem as notícias que os conselhos das secções entenderem que 

cumpre obter a beneficio da respectiva repartição. 

6.º Propor, e repartir pelos seus sócios, trabalhos úteis ao ensino ou ao 

desenvolvimento e progressos de cada ramo dos conhecimentos humanos. 

7.° Propor anualmente programas com prémios proporcionados, a que 

concorram os nacionais e os estrangeiros que para isso se julgarem 

habilitados. 
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Um dos primeiros resultados desta organização, considerava o autor, seria 

formarem-se em todos os ramos da instrução hábeis opositores, de entre os quais sairiam 

os substitutos e os docentes (lentes, como então se dizia) para as diferentes 

cadeiras307.  

O autor termina esta sua reflexão com uma observação que sugere uma ruptura 

com o sistema de promoção dos professores então em vigor e que, mesmo hoje seria 

revolucionário. A proposta defende que as promoções deveriam ser abertas a todos os 

candidatos,  

desde os professores de primeiras letras até aos lentes das academias e aos académicos 
[…]; não havendo entre elas nenhum que não possa aspirar a subir gradualmente pelo 
ensino ou cultura das ciências, das letras ou das artes, aos mais elevados graus de 
jerarquia social. Mas não, como actualmente se pratica, estabelecendo uma graduação 
entre os diversos ramos de uma ciência, por exemplo, a aritmética e a geometria 
elementar, o cálculo superior, a mecânica e a astronomia, vindo a consistir a promoção 
em passar o lente da primeira pelas intermédias até a astronomia; pois é evidente que 
pode qualquer ser mui hábil num daqueles ramos, e medíocre em outros.308  

Em cada grau de ensino deve haver um percurso hierárquico, cujos patamares os 

professores são desafiados a vencer, dentro da própria classe, sem necessidade de 

saltarem para o grau de ensino imediatamente superior:  

A promoção em honras e em lucros deve-se fazer sem que o promovido saia 
daquele grau do ensino teórico ou prático da ciência em que foi distinto; estabelecendo 
a lei uma escala de promoções para os professores de primeiras letras, outra para os de 
instrução secundária e assim por diante. Assim ficará ao arbítrio de cada um 
limitar-se a subir na sua escala até onde e la  chegar, ou fazer-se oposição aos 
empregos de outro algum ramo da mesma faculdade, para que se repute habilitado, 
e cuja escala de promoções, alcançando a mais elevada jerarquia, do que a do ramo 
em que ele se acha, satisfaça melhor as vistas da sua nobre ambição.309  

4.3. A proposta de José de Torres 

José de Torres parte da convicção de que na cultura do espírito reside toda a 

civilização. Imbuído dos princípios que presidem a todo O Panorama, crê, 

convictamente, que o desenvolvimento e a civilização de um povo têm por alicerce a 

instrução: 
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Na cultura do espírito, nas revelações do trato, na moralidade de um povo, está 
toda sua civilização, portentoso edifício moral, que cresce como fantasma, e atravessa 
despeitoso o esquecimento dos séculos, para ir projectar sombra gigantesca no meio de 
futuras gerações. E essa grande consequência social tem por base a instrução elementar, 
em que a suavidade dos costumes, e a moralidade e perfeição das obras de necessidade 
se compreendem.310 

Uma segunda convicção do nosso autor, partilhada com o espírito que preside ao 

jornal, reside na esperança da nova geração. Essa esperança faz-se acompanhar de uma 

responsabilidade imputada a um sujeito plural, que pode remir ou condenar, do qual ele 

próprio não se exclui:  

A mocidade, gérmen de uma nova geração, sua morte ou sua vida, todos os seus 
destinos, residem em nós, que a podemos condenar ou remir. Porque circunstâncias 
fortuitas actuaram para que nós, os presentes, não reflectíssemos no espelho da 
ilustração universal senão rosto mal pronunciado e sombrio; nós, que podemos dar rosto 
de serafim à geração futura, persistiremos em legar-lhe sem melhora esta mesquinha 
fisionomia de avós? Quereremos vingar nos inocentes a falta ou a incúria (se as houve) 
de nossos pais? Tamanha crueldade não fora de coração feitura de Deus, e que aspirasse 
à revelação da sua origem!311 

Reiterando a responsabilidade da actual geração de cumprir com o dever de 

instruir a mocidade, aponta o ensino primário como porta de entrada de todos os outros, 

propondo-se, não apenas mostrar que a instrução pública, principalmente a primária, 

ainda está por regular, mas apontar o caminho e os meios para organizar a instrução 

elementar: “Parece-nos que no estado das coisas portuguesas, dois agentes são 

indispensáveis para a fundar, e dar-lhe o favor e incremento de que carece para que viva 

e prospere com fruto. Primeiro agente. – O corpo legislativo. Segundo agente. – a 

Associação”312.  

Importa desde já referir que, apesar da promessa feita pelo autor de mostrar 

“como por meio da ASSOCIAÇÃO se deve e pôde secundar a acção do CORPO LEGISLA-

TIVO, no mesmo sentido da reforma e propagação da instrução elementar”, José de 

Torres não o faz, pelo menos, nas páginas de O Panorama. Trataremos, pois, do 

primeiro. 
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Consciente de que Portugal está atrasadíssimo e que é urgente que a todos 

chegue o reinado da luz, defende que é chegado o tempo do trabalho e das melhorias 

úteis. É sua convicção que o  

corpo legislativo, depositário das liberdades pátrias, representa o primeiro papel quando 
se trata de organizar um ou mais dos diferentes ramos da administração do estado; e são 
de sua primeira atribuição as leis, que pelo êxito prático devem assegurar a máxima 
difusão das luzes por todas as classes, no menor espaço de tempo; que é esta uma 
circunstância importantíssima, a que muito se deve atender, quando as existências se 
abreviam cada vez mais, e o estado das nações não comporta largo repouso a 
ninguém313. 

O primeiro passo há-de consistir na generalização da instrução. Olhar cada 

homem, não como um número, mas como alguém que, por si, reconheça as excelências 

da sociedade civil, e aprenda a respeitá-las e a defendê-las, ou seja, ajudar a crescer cada 

homem, em todas as dimensões, em ordem a apetrechá-lo para que possa servir na 

oficina, na fábrica, como nos cargos da nação e, porque, afinal, o indivíduo é a unidade 

primária da nação, sugere em modo imperativo:  

Constituí o homem, como de direito carece, para corresponder às excelências de 
sua natureza; preparai-lhe o espírito com alimento sólido e saudável; educai-lhe e 
semeai-lhe o coração de moralidade; e tereis desta arte constituído não só a unidade, 
mas todo um povo, uma nação, um império, o mundo! 314 

Esta constituição, ou edificação, do homem passa por uma lei boa, uma lei 

filosófica, uma lei que prepare a cabeça e o coração da juventude. Quais são os pilares 

em que essa lei deve assentar?  

José de Torres apresenta quatro pontos capitais que devem ser considerados 

atentamente pela lei:  

- Multiplicação de escolas;  

- Escolha de mestres; 

- Boa eleição de livros;  

- Obrigação de fazer educar a infância. 

Cada um destes pontos se prende, de acordo com o autor, com a bondade e a 

eficácia de uma lei de instrução primária. Examinemos cada um deles.  
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4.3.1. Multiplicação de escolas 

À pergunta como proverá o corpo legislativo à multiplicação das escolas?, o  

nosso autor responde de forma peremptória que os meios disponíveis são muitos, “e 

quando supremos males estão reclamando medicina enérgica, não se pode desperdiçar 

nenhum deles; não se deve temer, demasiadamente, os poucos recursos do estado”315. 

Por isso, o autor afirma que o argumento dos parcos recursos não pode continuar a 

servir de desculpa. O ouro não é a coisa mais importante para socorrer grandes obras: 

“Pensamento bom e amadurecido, meditação repousada e conscienciosa para o aplicar, 

determinações a tempo e vigilância na execução, valem mais do que tesouros”316. 

A multiplicação das escolas resolvia-se, na opinião de José de Torres, por um 

lado, com a simples obrigatoriedade de todas as crianças frequentarem a instrução 

primária; e, por outro, com a obrigação imposta ao poder local e instituições religiosas 

de contribuírem para o pagamento do salário dos professores. Invocando o decreto 

legislativo de 20 de Setembro de 1844 que, tendo regulamentado a instrução pública, 

facultava  

às câmaras, juntas, irmandades e confrarias paroquiais, darem subsídios a quem 
ensinasse nos lugares carentes de escolas; mas neste facultar, sem obrigar, reside um 
dos maiores males e estorvos ao progresso da instrução elementar. Cumpria determinar, 
terminantemente, que todos esses corpos concorressem à multiplicação das escolas, que 
desta arte mais ganhava a humanidade, e ser-lhe-ia este serviço sobre todos, 
relevantíssimo.317  

Para implementar este princípio, sugerem-se algumas medidas. Por um lado, o 

estado permitiria aos municípios que aplicassem directamente as suas receitas; por 

outro, as misericórdias e o clero deveriam ocupar-se dos expostos. Com estas duas 

medidas, não só se estimulava o associativismo, como se dava 

mais fôlego às câmaras para socorrerem aos multíplices encargos que as afectam, 
habilitando-as a custear as despesas das escolas do seu concelho, ou contribuir com 
parte do rendimento de cada um (assim como as juntas, irmandades e confrarias 
paroquiais) por forma que tudo revertesse a favor do cofre privativo da instrução 
elementar municipal e paroquial, e dali se aplicasse a bons mestres, que professassem 
nos lugares em que não houvesse escolas, pagas pelo cofre nacional.318  
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Desta operação multiplicativa resultariam três tipos de escolas: as nacionais, as 

municipais e as paroquiais, ou seja, estaria levantado o primeiro pilar – a multiplicação 

das escolas –, onde todas as escolas primárias teriam a mesma categoria, variando 

apenas  

de turma na razão dos cofres de que derivam. Multiplique e pague o estado as escolas 
ditas NACIONAIS, não tanto aumentando-lhes o número, mas regulando-as normal e 
adequadamente: obrigue a lei as câmaras a sustentar as escolas MUNICIPAIS; e as juntas, 
confrarias e irmandades, as PAROQUIAIS; todas bem gratificadas, e sem diferença de 
plano, e então veremos desaparecer a grande calamidade, o primeiro estorvo à instrução 
popular; a tão sentida falta de escolas.319  

4.3.2. A escolha dos mestres 

À multiplicação das escolas segue-se, naturalmente, o pilar da escolha dos 

mestres. José de Torres começa por lembrar ao leitor que a missão dos mestres é 

soberana; daí que a sua escolha seja tremendíssima. O mestre é, na expressão do autor, 

“a urna que encerra o futuro destino de uma, porventura de muitas gerações320” Fazendo 

uso da metáfora evangélica da semente e de acordo com o intertexto bíblico que sugere 

que pela árvore se conhece o fruto, assim se classificam os preceptores: É bom ou mau 

mestre, de acordo com os frutos que produzir, tal como “é boa ou má a semente que há-

de ou produzir cicuta que envenene, ou grão que loureje alegrias, abundância, pão da 

vida e hóstia do sacrifício”321. A herança dessa sementeira será, definitivamente, “a de 

uma boa ou má educação, que toda se prende essencialmente aos mestres, em quem a da 

primeira mocidade reside”322. 

Olhando para os efeitos de uma boa educação, apresenta-os ao leitor, como se de 

uma tela se tratasse, e comenta os contornos que contribuíram para tão harmoniosa 

pintura:  

Bom mestre! Que sedutor e risonho que é o quadro dos frutos que produz! Tudo 
são bênçãos em torno dele. De tenras vergônteas fez a sua ilustração e bom espírito os 
melhores esteios sociais. Deu aos pais, filhos submissos e respeitosos, que lhes encham 
de contentamento a velhice: para a família e para a sociedade criou membros mais 
acrisolados nos afectos, mais ternos nos sentimentos; membros que hão-de preparar 
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novo lustre aos seus nomes e aos dos seus; que no amor à aplicação, no ódio à preguiça 
e à guerra, prometem às esposas esteio e paz afectuosa; aos filhos descendência mais 
ilustre; à nação mais uma pérola, mais um servidor de consciência, que não a engane, e 
lhe aproveite como cento!323  

Persuadido de que os maus professores produzem obras diametralmente opostas 

àquela que acaba de ser exposta, não se cansa o autor de advertir “que mal irá a todos e 

a tudo se por uma vez se não descobrir e aplicar pronta medicina à boa escolha de 

professores elementares”324. 

A pergunta que naturalmente se levanta é a de saber como. José de Torres é 

peremptório a apontar o caminho:  

Chamando ao magistério indivíduos, que por virtudes e habilitações se 
recomendem: virtudes, para o exemplo, para a educação moral; inteligência cultivada, 
para a doutrina, para a obra particularmente artística. Resta ainda remover o embaraço, 
não da falta de indivíduos competentes, mas de definir os meios mais eficazes para 
atraí-los. Só poderemos chegar aos fins apetecidos, quando o vencimento dos pro-
fessores de instrução secundária for igual ao dos do ensino primário; ensino tanto ou 
mais importante ainda, do que aquele, a que nem todos chegam, nem é indispensável 
que cheguem, quando o ensino elementar deve estender-se a todos sem excepção.325 

Consciente da penúria dos professores, José de Torres lembra que, com os 

ordenados que auferiam, seria absolutamente impossível atrair os bons mestres de que o 

país carecia. Ninguém, que tivesse instrução suficiente para ser um bom professor, se 

sujeitaria a tão humilhante ordenado, inferior ao de um porteiro; só os incompetentes 

ficariam por tão mesquinha retribuição. Urgia, por isso, a ruptura com o estado da 

instrução primária que se vivia e que assentava apenas na generosidade dos professores. 

Só poderá haver bons professores, quando estes tiverem o reconhecimento que lhes é 

devido. Por isso, a sua proposta é simples:  

Pagai bem e escrupulisai nas provas de habilitação. Estais pobres? não tendes de 
onde vos venham recursos para esse aumento de despesa? Esforçai-vos: não lhe 
dupliqueis o ordenado, triplicai-lho, quadruplicai-lho, se é possível; que em 
compensação vereis que valem por dez, por vinte, por trinta dos antigos servidores; que 
o que dez anos destes não fariam, um mês dos outros o consegue; que, graças à reforma 
das aulas, brotam não cópia de alunos vulgares, mas abundância de novos mestres, 
proficientes, ilustrados, que como em viveiro se dispuseram e cresceram nas aulas 
daqueles beneméritos professores. Uma boa escola vale mais do que quantas mais, e das 
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actuais, se possam imaginar. Se não podeis socorrer muitos professores, dos tais 
ungidos para o magistério, antes cerceeis o número das aulas falidas, que desde há 
tantos anos ainda não produziram obra que se visse, e fundeis de novo poucas, mas 
escolhidas e bem pagas, de modo que atraiam a servi-las homens a todos os respeitos 
competentíssimos. Por esta forma é óbvia a resolução do problema.326  

4.3.3.  Eleição de bons livros  

O terceiro pilar do sistema de instrução primária proposto por José de Torres, 

consiste na escolha de bons livros. Nesse sentido, o autor pergunta e responde 

desapaixonado com a mão sobre a fogueira:  

E esses livros, tê-los-emos já? Não o cremos. O que anda nas mãos de todos, e 
por todas as aulas, quando não é absurdo na matéria, peca, e, capitalmente, na forma; 
nem se diga que a comunidade do uso lhes sanciona a bondade e o préstimo327. 

Apesar de José de Torres não explicitar sobre que livro, ou livros, recairia a sua 

escolha, temos razões fundadas para identificar o “novo método de leitura”, por si 

referido, com o método de Castilho. José de Torres foi colaborador de Luís Filipe de 

Leite, na obra Instrução Popular. Esta obra está na base de dois artigos da nossa 

Antologia: Instrução elementar (1853), da autoria de José de Torres e Instrução pública 

– Instrução do exército (1852), da responsabilidade do Director da Escola Normal 

Primária de Lisboa, Luís Filipe de Leite, no qual se defende que o método de Castilho já 

deu provas mais do que suficientes, “nas escolas de todas as idades e de ambos os 

sexos, e finalmente nas escolas dos exércitos”328. Por isso, José de Torres não tem 

dúvidas, tal como o Director da Escola Normal Primária de Lisboa. Eis as suas palavras: 

No novo método de leitura, que por aí se vai com grande proveito vulgarizando, 
deu-se o primeiro passo, e passo gigante para esse fim; resume noções claras, assenta 
em princípios incontestavelmente mais filosóficos do que quantos até aqui se têm 
pensado e escrito; a prática confirma-lhe o bom êxito, a experiência e o tempo podem 
ainda dar-lhe perfeição tão luminosa, que converta obstinados e incrédulos. Agora saber 
ler é como aparição súbita. Resta depois o exercício de outro livro, que em pouco tempo 
aprimore a lição do primeiro, que com razão não é em si livro para ler, mas um 
método.329 
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Para as etapas seguintes não encontra o autor manuais satisfatórios. No entanto, 

sugere, em forma de pergunta, para a fase que imediatamente se segue à aprendizagem 

da leitura, um tratado de deveres:  

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 na alma? Até aqui, até este livro – leitura simples330.  

Propõe para diante um manual geral que abrangesse a diversidade das matérias a 

estudar: 

já o estudo em enciclopédia manual, que tanto obrigasse a gramática, a aritmética, a 
geografia, a cronologia e a história, como aos demais elementos das 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.331 

4.3.4. Obrigação de fazer educar a infância  

Finalmente, o quarto e último pilar da proposta de José de Torres aponta para a 

obrigatoriedade de educar a infância. Todos reconhecem a necessidade de instruir o 

povo; todavia, o ignorante, não sentindo falta dela, não só se prejudica a si, como 

prejudica toda a sociedade, enquanto membro efectivo da comunidade. A instrução 

tanto é direito como dever; por isso, urge que a legislação supra o que falta de devoção à 

escola, tal como acontece nos países ilustrados: 

Fazer obrigatória a instrução literária da infância já é coisa velha na legislação 
lá de fora, e não só nela, mas na efectividade, na interna observância, na prática sobre 
tudo. Que valeriam coisas desta ordem somente escritas? Valeriam tanto e dariam de si 
argumento e proveito, como cá vale e aproveita o art. 32.º do decreto de instrução 
pública de 20 de Setembro de 1844, que mesmo sem nunca ter sido usado, está em 
pacífico e beatíssimo desuso!332 

Por isso, o autor reclama com urgência uma: “lei cabalmente explícita, que 

regule a matéria de tornar obrigatório o ensino da infância; lei em que, a par das penas 

impostas a rimossos [sic] e teimosos, esteja o prémio e galardão dos observantes333. 
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A aplicação da lei e a sua severa observância previa que aos pais, tutores, ou ad-
ministradores, que não obrigarem filhos, tutelados e administrados, menores de quinze 
anos, a frequentar assiduamente de dia ou de noite aulas públicas ou particulares, devem 
impor-se penas severas, mas também devem preferir-se no recrutamento para a milícia 
os moços que não souberem ler, e suspender-lhes todos os direitos políticos, e excluí-los 
dos ganhos operários e serviços nacionais, e sobretudo, como sucede nalgumas partes 
da Europa, impedir-lhes o casamento, até que por exame provem suficiência nos 
elementos da primeira instrução, assim como o fazem na doutrina religiosa. Com isto 
teremos então vencido para a luz esta grande peleja com o obscurantismo.334 

Em forma de conclusão, e numa antevisão optimista, mas condicional – se a lei 

se aplicasse – o autor pinta a tela da nação portuguesa regenerada. Assim ela se 

cumprisse, e a nação valeria mais, “porque cada um dos cidadãos subiu de preço: há-de 

ser breve o caminho para o verdadeiro progresso: ter-se-á popularizado o mais precioso 

instrumento de trabalho, que há-de concorrer para formar muitas fortunas; para 

aumentar toda a casta de indústria compatível”335. 
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Capítulo V – IDENTIFICAÇÃO DOS TEXTOS PEDAGÓGICOS 
DE HERCULANO 

1. Critérios para a identificação dos textos pedagógicos anónimos 
de Herculano 

A leitura atenta e repetida, não só de um conjunto de artigos da nossa Antologia, 

mas também de outros escritos de Alexandre Herculano, ligada ao facto de este ser o 

director e principal redactor de O Panorama, robusteceram a nossa convicção de que há 

um pensamento pedagógico de Alexandre Herculano que se esconde por trás das 

páginas anónimas de O Panorama, o qual é susceptível de ser desocultado, como 

repetidamente referimos. 

Um dos objectivos enunciados na introdução deste trabalho consistia em 

identificar nos textos anónimos de teor pedagógico de O Panorama aqueles que 

poderão ter tido como autor Herculano e, seguidamente, dar conta do seu conteúdo 

essencial. 

Com o primeiro daqueles propósitos, e tal como referimos no primeiro capítulo, 

procedemos, em primeiro lugar, à análise dos textos inequivocamente da autoria de 

Alexandre Herculano, visando detectar características salientes do seu conteúdo 

ideológico e da sua forma lexical, sintáctica e estilística que pudessem ser marcas 

distintivas do autor.  

Referimo-nos concretamente aos textos Instrução Popular (1837) e Da 

Educação e Instrução das Classes Laboriosas (1838). Este último, que aparece 

anónimo nas páginas de O Panorama, surge integrado em Composições Várias (1838). 

Pinharanda Gomes e Alberto Ferreira confirmam que Alexandre Herculano é o autor 

deste artigo336. Por outro lado, e, na mesma linha, a consistência externa sai reforçada 

com Jacinto Baptista337. Este elaborou uma breve antologia de escritos publicados por 
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337  BAPTISTA, Jacinto – Alexandre Herculano jornalista. Amadora: Livraria Bertrand, 1977, 
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Alexandre Herculano anonimamente em O Panorama e o Diário do Governo. Nessa 

breve antologia aparece o artigo Instrução Popular (1837). 

Na sequência do trabalho destes autores e partindo das marcas referidas, 

construímos um quadro sinóptico, ou grelha analítica, que nos serviu para tentar 

identificar, nos textos hipoteticamente da autoria de Alexandre Herculano, ocorrências, 

no conteúdo ou na forma, que pudessem corroborar a hipótese em causa ou rejeitá-la. 

Em ordem a tornar mais clara esta confirmação, incluímos na nossa grelha de análise os 

textos de Herculano já identificados, pela ordem cronológica da publicação. 

Assim, poderá considerar-se que o trabalho de comprovação, isto é, o “pôr à 

prova” da possibilidade de um determinado texto ter tido Alexandre Herculano como 

autor, assentou na ideia de que, se assim fosse, então deveria manifestar certas 

características peculiares, exactamente as que referimos como itens estruturantes do 

quadro sinóptico que de seguida apresentamos. Um outro trabalho, de contraprova, 

consistiu em fazer idêntico confronto com textos pedagógicos anónimos posteriores a 

1839.  

Uma análise pormenorizada dos dois textos de Herculano já identificados 

conduziu-nos ao seguinte conjunto de ideias: 

- De pequenino se torce o pepino; 

- Referência a Pestalozzi; 

- Mens sana in corpore sano; 

- Denúncia dos falsos receios da educação; 

- Ideologia de Herculano (católico, anticlerical, anti-jesuíta, citações bíblicas). 

Pudemos, de seguida, comprovar que todas estas ideias ocorrem, pelo menos, 

três vezes no conjunto de textos, sendo este o primeiro critério para a elaboração do 

nosso instrumento de análise, a grelha sinóptica que se segue. O segundo critério foi 

excluir os artigos em que não emergissem, pelo menos, quatro dessas características. 
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(1) Indicação explícita da mesma autoria 
(2) O autor do artigo A educação e o estado, refere ser o autor do artigo “Asilos de Primeira 

Infância” 
(3) Este ponto merecia formar uma linha independente, quer pele frequência com que aparece nos 

textos, quer pela radicalidade do autor ao defender que só a mulher pode ser uma boa 
educadora: o homem pelo contrário, perverte os tenros corações. Fizemos esta opção, porque é 
um ponto central da pedagogia de Pestalozzi. 
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Na posse de um quadro que nos fornecia uma visão de conjunto, partimos para a 

análise dos textos referenciados. 

 Aquilo que num primeiro momento suspeitávamos, veio a tornar-se cada vez 

mais claro, corroborando, assim, a nossa convicção. O conjunto de ideias/características 

chaves que se vão repetindo em cada um destes artigos, sugere a autoria comum. Dessas 

características, resumimos muito sinteticamente aquelas que, depois de cruzadas, nos 

asseguraram a consistência interna da nossa convicção, que viria a ser posteriormente 

corroborada, em parte, com outros elementos adicionais. 

As ideias chaves referidas no quadro foram agregadas, nuns casos; e objecto de 

análise singular noutros, conforme a correlação que havia, ou não, entre elas. 

2. Análise do corpus  

Antes de procedermos à análise detalhada dos textos, de acordo com a estrutura 

emergente do Quadro 1, importa ressalvar a eventualidade de repetições com os dois 

capítulos anteriores, seja em termos de ideias defendidas, seja mesmo em termos de 

eventuais citações. Com efeito, como então dissemos, há uma unidade fundamental 

quanto à teoria e prática da educação apresentadas em todo O Panorama, sendo a linha 

gizada pelo fundador assumida pelos redactores que se lhe seguiram.  

2.1. A primeira constelação ideológica 

As ideias referidas nas três primeiras linhas do Quadro 1 constituem o primeiro 

bloco de ideias interligadas. A concepção antopológico-cognitiva, que entende o homem 

como tábua rasa, onde tudo se regista, encontra o seu complemento na convicção de 

que é de pequenino que se torce o pepino. Estes dois pressupostos não foram tidos em 

conta quando a geração contemporânea do autor foi “educada”; por isso ela está 

condenada, só sendo possível a regeneração com a geração futura (3ª. Linha de 

pensamento). 

Vejamos como este raciocínio se articula e percorre transversalmente uma parte 

significativa dos textos. 
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1.º - A tabula rasa 

A primeira aparição da metáfora da tabula rasa, surge de forma explícita no 

artigo Da Educação Física (1837). O autor, falando da higiene, refere que “na idade 

infantil, o homem não tende para ser asseado, nem para deixar de o ser, e a educação é 

que o faz seguir um ou outro caminho”338.  

No artigo Educação Materna (1837), afirma-se de forma explícita:  

é pois necessário que bem cedo as mães lancem no espírito dos filhos sementes de sã 
moral […]; visto que esta idade tenra está apta para receber toda a casta de impressões: 
e que lhe estamparemos facilmente nos corações tudo o que nos aprouver339.  

Num artigo do ano seguinte O século - Educação - Asilos de Primeira Infância, 

referindo-se à educação religiosa, o autor afirma que “a religião só se estampa na alma 

durante os tenros anos”340. 

No artigo Educação Física de Primeira Infância (1839) afirma-se que “é na 

infância que se lançam os fundamentos da boa ou má saúde”341. 

2.º - De pequenino se torce o pepino 

A segunda linha de pensamento, decorrente da anterior, é a convicção – que o 

provérbio popular encerra e sintetiza bem –, de que “é de pequenino que se torce o 

pepino”, ou seja, que tudo aquilo que as crianças recebem, para o bem e para o mal, as 

marca de uma forma definitiva, desde os mais tenros anos de idade. Por isso, a educação 

de infância começa com o nascimento da criança, ideia que ocorre sistematicamente em 

todos os textos, tal como a nossa tabela evidencia. 

No artigo Da Educação Física (1837), o autor, continuando a falar de higiene, 

deixa claro que a observância ou não das regras elementares de higiene radica na 

educação que se recebe em criança: “a educação é que o faz seguir um ou outro 

caminho”342; o autor do texto Instrução Popular (1837), referindo-se às “primeiras 

leituras das crianças (catecismo e obrinhas elementares e populares, que tratam dos seus 

ofícios, artes e misters)”, afirma que “o hábito destas leituras influi pouco a pouco nos 

                                                 
338  Pan 1837, p. 4. 
339  Pan 1837, p. 62. 
340  Cf. Pan, 1838, p. 211. 
341  Pan 1839, p. 194. 
342  Pan 1837, p. 4. 
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costumes, e é um meio de evitar os vícios que acompanham a ociosidade”343. No artigo 

Educação Materna (1837), o autor é peremptório ao afirmar que “da primeira educação 

[….] depende a sorte futura do discípulo”344. E mais adiante acrescenta “nem receamos 

afirmar que os vícios, os defeitos, e até a inabilidade, nos provêm de terem dirigido mal 

os nossos primeiros passos”. 

O autor do artigo Educação Intelectual (1837) lembra que “é importantíssimo 

recomendar ao homem que se habitue a discorrer, e desde a infância encaminhá-lo, para 

se acostumar a observar bem as suas impressões e sensações, a tomar boa conta das suas 

percepções, a formar ideias bem claras, bem completas.”345 

No artigo Da Educação Moral (1837), referindo-se aos sentimentos morais, 

afirma-se:  

Desde os primeiros dias da vida se suscitam as nossas sensações e formam os 
nossos sentimentos. Amamos o que nos causa sensações agradáveis, o que satisfaz os 
nossos apetites naturais, o que lisonjeia os nossos instintos físicos. Odiamos tudo o que 
no-los contraria: consideramos o prazer como um bem, a dor como um mal. Portanto, o 
prazer e as dores são as nossas primeiras sensações; o amor e o ódio os nossos primeiros 
sentimentos; as noções do bem e do mal as nossas primeiras ideias. 

No artigo O Século – Educação – Asilos de Primeira Infância, o articulista é 

contundente ao afirmar: “Inoculai verdades num coração virgem, e elas o acompanharão 

à sepultura. Pelo contrário, se lhe ensinardes erros, a custo lhos arrancareis depois”346. 

No artigo Da Educação e Instrução das Classes Laboriosa (1838), o autor 

recorre à metáfora do barro para traduzir o seu pensamento pedagógico: “para afeiçoar o 

barro, aproveitai-o enquanto está brando, que, depois de cozido, não podereis dar-lhe 

nova forma”347. 

Respondendo à pergunta previamente formulada: Quereis a regeneração? O 

autor do artigo A Educação e o Estado (1839) responde: “Preparai para ela corações 

tenros com uma educação análoga a seus destinos”348 

No artigo Educação Física de Primeira Infância (1839), afirma-se claramente 

que “é na infância que se lançam os fundamentos da boa ou má saúde”349. 
                                                 
343  Pan 1837, p. 37. 
344  Pan 1837, p. 63. 
345  Pan 1837, p. 214. 
346  Pan 1838, p. 212 
347  Pan 1838, p. 316. 
348  Pan 1839, p. 67. 
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3.ª Da geração condenada à esperança da regenerada 

A terceira ideia desta primeira constelação, como dissemos, é a afirmação de que 

a presente geração está condenada e, portanto, a regeneração só é possível com a 

futura geração. Esta linha de pensamento só ocorre a partir de 1838. 

A primeira aparição regista-se, de acordo com a nossa grelha sinóptica, no artigo 

Asilos de Primeira Infância (1838), onde se afirma: “Já agora esta geração assim irá, até 

se escoar toda por esses cemitérios. Nossas esperanças e cuidados dediquemo-los à 

geração futura. É esta que pode, e deve ser regenerada”350. 

No artigo Da Educação e Instrução das Classes Laboriosas (1838), ao elogiar a 

conquista da liberdade, lastima-se o estado bruto em que o povo se encontra, a quem 

“desgraçadamente falta a luz […], que nunca viu, porque nunca lha ministraram”351 e 

recorda que “antes de se haverem espalhado na Europa as luzes e os conhecimentos, o 

povo nada era [….]. Foi a instrução que enobreceu certas classes, que até ali eram 

abjectas e grosseiras […]”352. Seguindo a peugada da Europa, o autor alvitra para 

Portugal a instrução do povo (classes laboriosas), porque “alcançar ilustração e ciência 

foi sempre o primeiro dever do homem”353. 

No artigo A Educação e o Estado (1839), faz-se o diagnóstico do tecido social 

português e apontam-se os meios capazes de levarem à regeneração: “Largai o ferro, e 

tratai de cultivar a vergôntea que rebentou da terra, junto à árvore carcomida, limpai-a e 

amparai-a do destruidor [vento] suão da imoralidade e da ignorância; que a velha planta, 

essa viverá com seu mal até secar de todo”354. 

Esta ideia aparece noutros escritos de Alexandre Herculano:  

Nossos pais viveram nas trevas da ignorância; por isso todas as suas obras são 
loucura e vaidade. 

A luz e a ciência só vieram ao mundo em nossos dias, e só a própria sabedoria 
pode fazer-nos felizes. 

                                                                                                                                               
349  Pan 1839, p. 194. 
350  Pan 1838, p. 211. 
351  Pan 1838, p. 315. 
352  Pan 1838, p. 315. 
353  Pan 1838, p. 315. 
354  Pan 1839, p. 66. 
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Comecemos pois por arrancar deste agro todos os vestígios da antiga cultivação: 
não verdeça nele nem uma única planta355. 

2.2. A segunda constelação: O intertexto de Pestalozzi 

Importa referir, antes de mais, que o único texto que não tem qualquer marca do 

pensamento pedagógico de Pestalozzi é o artigo A Educação e o Estado (1839). Os 

demais evidenciam marcas características do pedagogo suíço-alemão. O nosso esforço, 

concentrar-se-á, neste momento, em mostrar, pelo menos, uma ocorrência, explícita ou 

implícita, deste quadro referencial em cada um dos artigos. 

No artigo Da Educação Física (1839), o autor faz depender o desenvolvimento, 

não só da inteligência, mas também da sensibilidade/intuição da influência física: “Os 

progressos da inteligência e o desenvolvimento da sensibilidade dependem, em grande 

parte, de influências físicas”356. A imaginação é objecto de defesa acérrima no artigo Da 

Educação Intelectual (1837): 

Também se fazem ataques à imaginação como à razão; também do mesmo 
modo a temem: é uma louca, e desvairada, dizem; e com efeito às vezes assim é; mas 
por isso mesmo é necessário explicar bem à mocidade o que ela é, o que pode e deve 
ser; o que tem e o que não tem de razoável em si357. 

No mesmo artigo, há uma referência explícita a Pestolozzi, com quem o autor 

parece identificar-se, enquanto incarnação de uma acérrima consciência defensora da 

instrução de um povo que sofre as consequências da desilustração: quebrados os 

grilhões que amarravam a imaginação oprimida às ideias feitas, surge o libertador que 

pelo exercício da instrução converte o oprimido em criador, e deixa que este pinte por 

cima da antiga tela o auto-retrato de quem nasceu de novo: 

Pestalozzi, que tão bem compreendeu a educação, porque a estudou de todo o 
coração, porque conheceu o povo e as suas misérias, não fez pouco caso da imaginação; 
e a cultivava principalmente com o desenho linear, mas este desenho não era como o de 
muitos mestres, que se limita a figuras de geometria, à cópia de alguns móveis, de 
alguma peças de arquitectura, ou de algumas máquinas. O desenho linear na escola de 
Pestalozzi era uma arte da imaginação. Longe de restringir os alunos a simples cópias, 
aquele grande mestre provocava pela sua parte combinações de todo o género. 

                                                 
355  HERCULANO, Alexandre de – A voz do profeta (1ª. Série), 1837. In Opúsculos, Tomo I 

(sétima edição). s/l: Livraria Bertrand, s/d,  p 66. 
356  Pan 1837, p. 4. 
357  Pan 1837, p. 214. 
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Convidava-os a compor de três linhas curvas, que traçava num espaço negro, cinco 
figuras diferentes. Depois que os seus alunos tinham executado esta ordem, escolhia das 
figuras, que eles inventavam, uma porção das mais bonitas, mandava-as copiar num 
caderno de modelos, e comunicava-as aos principais fabricantes do seu país, que fi-
cavam muito satisfeitos e aproveitavam esta colecção para os desenhos dos tecidos, que 
saíam continuamente das suas imensas manufacturas.358 

No artigo Da Educação Moral (1837) – na sequência do anterior, Da Educação 

Intelectual (1837) – encontramos, de forma sintética, as “forças” que, segundo 

Pestalozzi, é necessário despertar nas crianças para que ganhem o gosto pelo bem:  

Pestalozzi desenvolvendo uma tradição que tem origens agostinianas (Posse, 
nosse, valle), indica-as com ordem diversa nas forças do coração, da mente, e da mão 
(ou da arte). Sentimento, intelecto e gosto prático construtivo são para Pestalozzi as 
molas fundamentais do nosso agir, que, integrando-se harmonicamente, determinam 
todo o hábito de virtude: esta orgânica integração só pode dá-la um educador que se 
realize equilibradamente no seu aspecto ético-religioso, no seu aspecto intelectual e no 
seu aspecto artesenal (ou industrial, como também no seu tempo se dizia, relativamente 
a este aspecto do método pestalozziano).359 

Tratando a educação moral, o autor começa por afirmar que esta “tem por 

objecto amoldar os costumes, os quais dimanam dos sentimentos e manifestam-se nas 

acções”360. Por isso, uma boa escola é aquela que, além de ensinar as crianças a 

conhecerem-se e a corrigirem-se, desenvolve nelas os bons sentimentos: “A boa escola 

também desenvolve os sentimentos de modéstia, de sociabilidade, de ternura, de 

gratidão, de benevolência, que são todas excelsas virtudes”361. 

A educação ético-religiosa aparece, assim, como pressuposto de uma educação 

integral, que deve começar na escola:  

Os meninos que frequentam as escolas, aprendendo bem o seu catecismo, dão o 
primeiro passo para o amor da religião; depois de grandes lerão com gosto e utilidade o 
divino Evangelho… prouvera a Deus, que todos gastassem nesta admirável lição uma 
hora de cada dia!362   

O espírito materno-pedagógico é uma convicção pestaloziana tão enraizada nos 

textos seleccionados, que nalguns casos é levada ao extremo:  

                                                 
358  Pan 1837, p. 214. 
359  ABBAGNANO, N.; VISALBERGHI, A. – História da pedagogia. Lisboa: Editorial Gleba, 

Lda./ Livros horizonte, Lda., 1957, p. 563. 
360  Pan 1837, p. 276. 
361  Pan 1837, p. 276. 
362  Pan 1837, p. 37. Artigo Instrução Popular.  
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Com efeito, saindo-lhe das mãos, para cair nas do homem, as crianças 
degeneram logo: a nossa aspereza murcha-lhes as graças: o espírito torna-se-lhes, 
inflexível e brigoso: esmorece-lhe a esperteza e a perspicuidade, e muitas vezes somem-
se ambas para darem lugar à torpe ignorância, ou às tristes consequências de uma 
educação viciosa. 

De que nasce isto? — De ser incapaz o homem de desenvolver nelas as 
primeiras faculdades, sendo tão hábil em aperfeiçoar a própria espécie: assaz afastado 
da infância pela sua situação social, ignora que sentimentos deva excitar, as molas que 
há-de mover, nem sabe adivinhar as precisões destas tenras inteligências, cuja 
linguagem desaprendeu, nem dirigir-lhes as vontades, nas quais já não sabe ler. As mães 
e só as mães podem aquilo que nunca o homem será capaz de tentar, com bom sucesso; 
pelo menos até a época, em que o infante, já mancebo, se possa aproveitar das suas 
lições científicas. Entreguemos pois ao cuidado das mães o exercer as funções para que 
a natureza as criou.363 

Este mesmo espírito materno-pedagógico aparece mais do que uma vez no artigo 

Asilos de primeira Infância, onde se afirma, em oposição aos homens, os poderosos, a 

sensibilidade das mulheres para fundarem o asilo que acabam de visitar:  

sabei que foram mulheres, que estenderam os braços para os filhinhos do pobre; foram 
elas que disseram, como Jesus Cristo: Deixai os pequeninos e não lhes tolhais que 
venham, a mim; foram elas as únicas que ouviram o clamor do futuro, e compreenderam 
as necessidades do século364.  

Um pouco mais adiante denuncia o único aspecto negativo desse asilo:  

Havia ali, segundo nos disseram, um mestre para as primeiras letras. Não 
aprovámos, porque o homem nunca será capaz de educar criancinhas, este será sempre 
para elas um tirano. Só a mulher compreende um coração infantil. Só ela com seu 
carinho pode inspirar-lhe brandura de ânimo, e fazer nele pulular o gérmen da 
piedade.365 

A convicção que opõe os actos às palavras destituídas de autoridade (Res non 

verba), ou seja, a concepção de Pestalozzi que assenta a autoridade da palavra no 

exemplarismo cultivado pelos mestres, emerge de forma clara no artigo Da Educação e 

Instrução das Classes Laboriosas (1838), onde o exemplo aparece como meio 

consensual, para autorizar os bons preceitos:  

Está assente que, sendo em toda a parte o homem escravo do hábito, o seu 
procedimento, quer na vida privada, quer no trato com os outros homens, há-de ser 
dirigido por preceitos constantes e forçosos, e guiado principalmente pelo exemplo. 

                                                 
363  Pan 1837, p. 62. Artigo Educação Materna. 
364  Pan 1838, p. 212. 
365  Pan 1838, p. 212. 
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Será regular este proceder, se ele vir que reina a justiça; religioso, se a santidade da 
religião não for profanada.366   

Finalmente, no artigo Educação Física de Primeira Infância (1839), a 

concepção pestalozziana materno-pedagógica volta a emergir de forma clara:  

A natureza encarregou especialmente as mulheres dos cuidados da primeira 
educação: são estes cuidados para as mães obrigação sagrada, a que sem crime se não 
podem esquivar; e é da observância ou infracção desta lei que depende principalmente a 
sorte feliz ou infeliz dos homens367. 

2.3. Outras ideias transversais    

Há outras ideias que emergem e percorrem os textos, à maneira de fios 

condutores, formando a trama de um tecido revelador de um pensamento pedagógico 

emergente. Delas exumamos aquelas cujo contributo se revela significativo para 

congregar os textos dispersos sob a autoridade da pena que lhes deu vida. 

1.ª- Importância da amamentação 

No século XVIII, um pouco por toda a Europa e também em Portugal, correu a 

moda, cujos efeitos ainda no século XIX se faziam sentir entre nós, de as mães não 

amamentarem: umas recorriam a mulheres substitutas para amamentarem os seus 

próprios filhos; outras privavam-nos de qualquer alimento humano, próprio ou alheio. O 

Panorama, cumprindo o objectivo de educador popular para o qual foi fundado, revela 

nas suas páginas que já havia informação disponível, mais do que suficiente, para 

atestar as vantagens da amamentação materna sobre qualquer outra.  

A problemática da amamentação emerge, assim, em três artigos que 

antologizámos. Cada um deles podia ser intitulado de Didáctica da Educação Materna, 

ou a Arte de ser Mãe. 

No primeiro, Da Educação Física (1837), o autor afirma categoricamente: 

Quanto aos alimentos, bom seria que os peitos maternos fossem para o infante 
recém-nascido, e nos primeiros meses da sua existência, a única fonte da conservação 

                                                 
366   Pan 1838, p. 315. 
367  Pan 1839, p. 194. 
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da vida, porque maus resultados físicos e morais podem provir da alimentação 
comprada a amas mercenárias.368 

No artigo Educação Materna (1837), é reiterada a ideia anterior, onde se afirma:  

Não deve a mulher cessar um instante de ser mãe; e, visto haver a providência 
posto a seu alcance tudo o que é essencial à existência de seus filhos, cumpre-lhe abster-
se de entregar a peitos mercenários o cargo de lhos sustentar, salvo quando nisso perigar 
a sua vida: tão sábia e previdente é a natureza, que raras serão as que possam alegar 
razões legítimas, para se desobrigarem deste sagrado dever.369 

O artigo Educação Física da Primeira Infância (1839) é o que mais referências 

faz à amamentação. Publicado em dois números, começa por afirmar, na primeira parte: 

A mãe deve oferecer o peito ao filho logo que ele mostra vontade de mamar. O 
primeiro leite que dão os peitos é um soro claro acídulo chamado colostrum, que purga 
a criança e favorece a expulsão do meconium, que se junta nos intestinos do feto durante 
a gravidez. Facilmente é de perceber que quando a criança é privada deste primeiro 
leite, fica exposta a doenças mortais, que o colostrum tem a propriedade de impedir. 
Assim, esta substância é um remédio preparado pela própria natureza370. 

 

Na segunda parte, dando continuidade ao mesmo raciocínio, o autor é 

contundente ao declarar: 

Por via de regra o leite das mães, quando são bem constituídas, nos três ou 
quatro primeiros meses, raríssimas vezes é necessário dar-lhes outro alimento. Antes de 
findar este período, o estômago não está em circunstâncias de digerir outra coisa, que 
não seja o leite, destinado pela natureza para ser o sustento dos recém-nascidos: é o leite 
um alimento acomodado à fraqueza dos órgãos digestivos das crianças, ao grau de acção 
que a digestão deve excitar em todo o sistema, e próprio para dar a porção de sucos 
alimentícios necessários para o crescimento371.   

2.ª - Mens sana in corpore sano 

O Panorama, herdeiro dos ideais mais nobres do iluminismo, e este, por sua vez, 

dos clássicos, não se cansou de combater o combate da ilustração, promovendo por 

todos os meios todo o homem e o homem todo. Sob o lema Mens sana in corpore sano, 

apelava ao desenvolvimento integral do homem, ou seja, ao desenvolvimento de todas 

as suas dimensões. 
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Associado a este princípio, aparece a convicção de que a leitura é o ócio do 

trabalho e vice-versa. São quatro os artigos que traduzem esta linha de pensamento e 

que adiante respigamos. 

O artigo Da Educação Física (1837) começa por referir que o objecto da 

educação “consiste em desenvolver e cultivar todas as faculdades do homem, por tal 

arte que venham a preencher o fim para que a natureza no-las concedeu”372. Depois de 

tecer algumas considerações sobre as faculdades humanas, refere que a educação física 

consiste em dar ao corpo todo o desenvolvimento, a força e a agilidade, de que é 
susceptível, e considerando-o depois como órgão da alma, aperfeiçoá-lo, por este 
motivo, o mais que for possível, porque, em verdade, não é somente dos interesses do 
corpo que se trata na educação física; mas também se buscam nela vantagens para o 
espírito. Os progressos da inteligência e o desenvolvimento da sensibilidade dependem, 
em grande parte, de influências físicas.373 

No artigo Instrução Popular (1837), o autor responde a uma objecção dos que se 

opõem à instrução de todos.  

Quando desejamos, por exemplo, que os homens destinados para o exercício da 
lavoura, para as artes fabris, para os vários misteres da sociedade saibam ler, não 
queremos que eles se habilitem para ler muitos livros, para gastar nisto a vida, para 
virem a ser grandes letrados: não pretendemos encher o mundo de sábios e eruditos. 
Cumpre ter ideias mais justas da instrução que recomendamos, e dos resultados que dela 
pretendemos obter. O nosso fim é, tão-somente, que cada indivíduo tenha os meios de 
empregar, com maior proveito seu e da sociedade as faculdades que Deus lhe concedeu: 
que tenha os recursos de que pode precisar, em qualquer situação em que a Providência 
haja de o colocar374. 

Alexandre Herculano375, na parte final do artigo, Da Educação e Instrução das 

Classes Laboriosas, afirma:  

O cultivo do espírito torna o trabalho mais fácil, e alarga a estrada da fortuna, 
embaraçando ao mesmo tempo o progresso de paixões arruinadoras376. 

                                                 
372  Pan 1837, p. 4. 
373  Pan 1837, p. 4. 
374  Pan 1837, p. 37. 
375  Este artigo, como adiante teremos ocasião de verificar, é o único do lote que está 

devidamente identificado, apesar de aparecer anónimo, nas páginas de O Panorama: Ele 
integra o volume Composições Várias; e é referido como pertencente a Alexandre 
Herculano por Ferreira Deusdado e por Alberto Ferreira. 

376  Pan 1838, p. 387. 
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3.ª – Denúncia dos falsos receios da educação versus defesa acérrima da instrução 
popular 

A falácia daqueles que advogam que o povo não deve ser instruído, porque 

pretenderia ser mais do que o que é, é objecto de denúncia de seis dos nove artigos 

analisados, de acordo com o quadro sinóptico. No artigo Instrução popular (1837), o 

autor ataca os defensores da tese que reprovava a propagação do ensino popular, por um 

estranhíssimo motivo:  

Dá educação (dizem eles) ao filho de um artífice, de um agricultor: ele deixará 
logo a profissão de seu pai, — Quando a instrução se fizer comum, ninguém quererá 
exercer ofícios humildes e laboriosos. Parece, em verdade, incrível, que haja homens tão 
pouco reflexivos, ou tão preocupados, que dêem peso a tão fútil objecção.377 

No artigo A Educação e o Estado (1838), onde o autor assume expressamente 

como seu o escrito O século – Educação – Asilos de Primeira Infância, e na sequência 

de declarações proferidas anteriormente, reafirma-se a tese que a actual geração está 

perdida e aquilo que urge fazer é salvar a próxima, pela via da educação pública:  

A coisa, realmente, mais importante que há a considerar na nossa actual 
reorganização social é a educação pública. A razão, tirada de nossa íntima consciência, 
demo-la nós no artigo que o ano passado escrevemos sobre os asilos de primeira 
infância – e é que esta geração já vai perdida; que aos legisladores e ao governo 
incumbe salvar a que vem após nós, e que essa só poderá ser melhorada e salva por via 
da educação pública378. 

2. 4. Marcas indeléveis da ideologia de Herculano: católico, 
anticlerical, e defensor de uma nova concepção de História 

A educação católica, levada a cabo nas instituições públicas, é, para Alexandre 

Herculano, um dos pilares fundamentais do desenvolvimento humano que se quer 

integral. No artigo Instrução popular (1837), cuja autoria Jacinto Baptista atribui, 

inequivocamente, ao Director de O Panorama, referindo-se às crianças que frequentam 

as escolas, afirma que, na medida em que aprendem o catecismo, dão o primeiro passo 

para o amor da religião379.  

Sobre a necessidade de purificar o cristianismo, o autor do artigo Asilos de 

Primeira Infância lembra:  

                                                 
377  Pan 1837,  p.37. 
378  Pan 1839, p. 66. 
379  Pan 1837, p. 37. 
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Dissemos há tempos, tratando da necessidade de aviventar o cristianismo, que 
ao nosso coração repugna a falta de toda a crença e de toda a fé. Repetimo-lo hoje; 
repeti-lo-íamos um milhão de vezes, se, tantas, fosse possível380.  

No mesmo artigo encontramos tanto o intertexto bíblico, tão característico do 

autor da Voz do Profeta, como o anti-clericalismo que caracterizou o braço de ferro que 

o autor da História da Inquisição travou com a hierarquia eclesiástica: “Como Jacob e o 

Anjo, o género humano, dividido, luta consigo mesmo uma luta misteriosa”. E adiante 

esclarece: “para santificar superstições lá estão embusteiros religiosos”381.  

A concepção herculaniana de história, assente em factos e purificada de piedosas 

lendas e flos sanctorum, emerge de forma clara, num parágrafo apenas, ao lado do seu 

catolicismo e do seu anti-clericalismo, onde se destaca o ódio cultivado contra a 

Companhia de Jesus:  

se pretendemos com o nosso débil braço amparar a religião e a moral, que desabam, 
somos fanáticos; se tratamos a história como história, não como lendas de Flos 
sanctorum; se maldizemos superstições, e crimes, e ambições, e ignorâncias, e 
corrupções sacerdotais, somos ímpios; ímpios porque não repetimos os embustes do 
hipócrita e invejoso Bossuet, do perseguidor do divino Fénelon, nem os contos 
miseráveis do ultramontano Barónio.382  

3. Vasos comunicantes: Um só corpo e uma só pena 

Outro argumento, que nos permite corroborar a nossa convicção, prende-se com 

a alusão, quer implícita, quer, sobretudo, explícita, que vai sendo feita aos artigos 

precedentes; essa dimensão formal permite-nos estabelecer uma cadeia que interliga o 

referido conjunto de textos ao seu autor. 

Assim, os artigos Da Educação Física (1837), Da Educação Intelectual (1837) e 

Educação Moral (1837) formam um todo. No artigo Da Educação Física, o autor 

divide a educação em três ramos: educação física, educação da inteligência (intelectual) 

e educação moral383. No primeiro artigo, trata do ramo respeitante à educação física; no 

segundo, refere, logo no primeiro parágrafo, que “a educação intelectual, e a educação 

moral tratam da alma, como a educação física trata do corpo”384, dedicando este artigo à 

                                                 
380  Pan 1838, p. 211. 
381  Pan 1838,  p. 210 -211. 
382  Pan 1838, p. 314. 
383  Pan 1837, p. 4. 
384  Pan 1837, p. 214. 
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educação intelectual. O terceiro artigo começa com estas palavras: “Quando em o nosso 

N.º 27 [artigo referente à educação intelectual] se deram as principais regras de 

educação intelectual, foram de volta com elas indicadas as de educação moral: resta 

portanto desenvolver estas”385.  

Esta interligação dos artigos mostra com clareza a proveniência da mesma pena. 

Outro pormenor, igualmente significativo, acima invocado, é a referência à 

amamentação: apesar de aparecer, apenas, em três artigos, decidimos reinvocar este 

item, não pela amamentação em si mesma, de que já falámos, mas pela interligação dos 

três artigos [Da Educação Física (1837), Educação Materna (1837) e Educação Física 

da Primeira Infância (1839)]. Tal como o conjunto anterior, acusam a mesma 

proveniência autoral. Por outro lado, o artigo Da Educação Física (1837) participa dos 

dois conjuntos já referidos. Eis os pontos de ligação: 

No artigo Educação Física da Primeira Infância (1839), o autor começa por 

fazer referência a dois artigos de sua autoria, de 1837, publicados em O Panorama:  

Já no primeiro volume deste jornal dissemos alguma coisa acerca da educação 
física em dois diversos artigos∗ […]. Hoje voltaremos a tratar o assunto com mais 
miudeza […]386.  

A nota de rodapé inserida no meio desta citação, da responsabilidade de O 

Panorama, localizando os dois artigos – Educação Materna (1837) e Da Educação 

Física (1837) –, demonstra a autoria comum. 

Temos, pois, diante dos olhos a primeira evidência: os cinco artigos têm em 

comum a mesma autoria. O esquema mostra como o artigo Da Educação Física (1837) 

estabelece a ponte, à maneira de vasos comunicantes, com os restantes artigos. 

 

                                                 
385  Pan 1837, p. 274. 
∗ Veja-se vol. 1.º, pp. 5 e 62. (Nota da responsabilidade de O Panorama) 
386  Pan 1839, p. 194. 
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Em conclusão, podemos, pois, afirmar que, submetidos os artigos a uma análise 

de conteúdo, tanto ao nível das ideias apresentadas, como das suas mútuas referências,  

surge no horizonte o fio condutor que une os textos e nos conduz à fonte. Sem que 

possamos fazer prova evidente de que todos os textos sejam da autoria de Alexandre 

Herculano, o conjunto de argumentos apresentados concorre para uma visão sinóptica 

que reforça profundamente a nossa convicção. Com efeito, a análise das ideias 

pedagógicas destes cinco artigos com “autor comum”, confrontada com idêntica análise 

feita aos artigos Da Educação e Instrução das Classes Laboriosas (1838) e Instrução 

Popular (1837), revelou coincidência na orientação pedagógica e ideológica de todos 

eles. Estando confirmada a identificação de autoria de Herculano no que diz respeito a 

estes últimos, como dissemos, por parte de Pinharanda Gomes e Alberto Ferreira, 

quanto ao primeiro, e de Jacinto Baptista quanto ao segundo, sai reforçada a nossa 

convicção de que seja Alexandre Herculano o autor de todos eles.  

Importa, antes de terminar, esclarecer uma questão: qual a razão ou razões pelas 

quais excluímos outros artigos do grupo de potenciais textos de Alexandre Herculano, 

ou seja, por que motivo seleccionámos uns e não outros? 

Parecem ter ficado claras as razões que presidiram à eleição dos artigos 

seleccionados. Quanto à exclusão dos restantes, há três razões que concorreram para 

esse fim: 

- Em 1839, Herculano afasta-se da redacção de O Panorama; 

- Também a partir de 1839, aparecem alguns artigos já assinados por outros, 

estes artigos não oferecem qualquer dúvida quanto à autoria; 

Educação Física  
da Primeira  

Infância  
(1839)  

Educação  
Intelectual 

(1837)  

Educação 
Materna  
(1837)  

Educação  
Moral   
(1837) 

Educação  
Física   
(1837) 

Autor comum 

Autor comum 
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- Finalmente, e como contraprova da análise de conteúdo que atrás 

apresentámos, submetemos mais doze artigos à grelha sinóptica e os 

resultados obtidos afastam-se em sentido diametralmente oposto aos 

anteriores, como se pode verificar pelo Quadro 2. 
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(1) Indicação explícita da mesma autoria 
(2) Indicação explicita da mesma autoria 
(3) O autor do presente artigo refere ser autor dos artigos: “Da Educação Física” (1837) e Educação materna (1837). 
(4) Sintese de um trabalho de Mad. Necker de Sussure, de léducation progrssive 
(5) O artigo  Instrução Popular (1840) não é, seguramente de Herculano: Embora este artigo não esteja assinado, tem como autor X. de A. , o mesmo do artigo Instrução Popular (1841). Inserimos estes 2 artigos  
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Capítulo VI – O PENSAMENTO EDUCATIVO DE ALEXANDRE 
HERCULANO, DIRECTOR DE O PANORAMA 

0. Nota introdutória 

Nas páginas seguintes tentaremos fazer um conspecto muito breve de ideias 

educativas que Alexandre Herculano sustentou. Como o título escolhido desejamos 

deixar claro que não tivemos intenção de abranger tudo o que ele pensou e comunicou, 

em torno das questões da educação. Limitar-nos-emos a esboçar uma síntese das 

posições que ele deu a conhecer através de O Panorama.   

 

Alexandre Herculano, cuja vida se compreende no decorrer dos três primeiros 

quartéis da centúria de oitocentos, desde a juventude, ainda antes de ingressar nas 

fileiras liberais, até ao retiro para Vale de Lobos, que lhe serviu de eremitério, jamais 

abandonou o exercício da pena. Muitos dos seus escritos “menores”, dispersos pelos 

jornais e em cartas perdidas pelas mãos dos seus destinatários, escaparam à malha que o 

seu autor, ou os seus legatários, postumamente, compilaram nas obras (in)completas. 

Pensador, não só de metáforas vivas e versos proféticos, mas de ideias e de projectos 

arrojados, afirmou-se como pregoeiro das luzes que tímida e intermitentemente se iam 

acendendo, junto aos círculos mais restritos da cultura portuguesa, mas sempre 

inconformado com a insuficiência das mesmas para iluminarem este recôndito Portugal 

oitocentista, refém de uma herança de dois séculos de obscurantismo. Acérrimo 

defensor da instrução popular, denunciou as falácias dos supersticiosos que receavam 

confrontar-se com um povo instruído e levantou bem alto a bandeira da educação.  

Reunidos os seus escritos pedagógicos nos Opúsculos, Composições várias, e 

outros escritos, estes têm sido considerados como as únicas fontes disponíveis para o 

conhecimento do pensamento pedagógico de Alexandre Herculano, que procurámos 

resumir no ponto 8.1 do II capítulo deste trabalho.  

No capítulo III, tivemos oportunidade de verificar que um período significativo 

da vida do nosso Historiador foi dedicado ao jornalismo. No caso concreto de O 

Panorama, como fizemos notar no ponto 5 do mesmo capítulo, a questão do anonimato, 
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imposta pela direcção aos colaboradores da revista, concorreu para o desconhecimento 

de uma parte significativa dos escritos pedagógicos de Alexandre Herculano. 

No capítulo anterior, desocultámos a questão autoral e aproximámo-nos do 

pensamento expresso nesses artigos. Propomo-nos, agora, apresentá-lo de forma 

suficientemente organizada, para que a novidade do pensamento educativo de 

Herculano, veiculado nas páginas de O Panorama, se torne evidente, em ordem a um 

melhor conhecimento do seu autor. Por outras palavras, a identificação levada a cabo no 

capítulo anterior de novos textos de Herculano, permite encontrar um complemento das 

suas ideias acerca das questões da educação, resultante das fontes anteriormente 

disponiveis. Mais ainda: para além das ideias sobre politica educativa, onde se destaca o 

seu projecto de reforma do ensino, os artigos de O Panorama revelam um conjunto 

coerente de ideias, segundo as quais a educação aparece como condição sine qua non, 

quer para o desenvolvimento do individuo, quer para o da sociedade.  

Por outro lado, é nossa crença que esta informação é merecedora de ser 

evidenciada, porque se apresenta como contributo para o conhecimento da história da 

das ideias educativas em Portugal, deste período oitocentista ainda tão desconhecido. 

Este capítulo levanta-nos um problema: o facto de trabalharmos os mesmos 

textos que foram objecto de análise no capítulo anterior, embora noutra perspectiva, 

deixa uma sensação de repetição. Era inevitável que assim acontecesse, pela natureza do 

trabalho realizado em cada um deles: num descobre-se o tesouro, no outro mostra-se o 

achado. Prescindir deste capítulo, seria encontrar a pérola e voltar a escondê-la. 

1. Conceptualização 

São vários os conceitos que Herculano nos deixa de realidades tão complexas 

como educação e instrução.  

Apelando ao pretenso carácter etimológico da educação, Herculano revolve a 

língua portuguesa, colocando-a ao serviço de uma concepção própria de educação, que 

poderíamos designar de “pedagogia do amor”387. Para reforçar a sua convicção, funda-a 

no uso que os “nossos maiores” fizeram dela (sem nunca referir quem são esses 

“maiores”). Num parágrafo, apenas, e em tom tão romântico quanto surpreendente, 

                                                 
387  Teremos oportunamente ocasião de justificar esta designação. 
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independentemente do fundamento histórico que sustenta a informação, Herculano 

recupera os conceitos usados para designar realidades como educação, educando e 

educador, fazendo-as radicar na pena  

dos nossos maiores, a cuja conta tantas rudezas e ignorâncias lançámos, tinham 
concebido exactamente o que era a educação. Nunca semelhante palavra nos lembra ter 
encontrado em escritor algum notável anterior ao século 17.° — Criação lhe 
chamavam; e, realmente, o educar bem é assemelhar-se a Deus, é criar um homem 
virtuoso e útil, o qual, aliás, poderia ser um malvado. Daí vinha que o educando se 
chamava criado: e porventura a denominação de amo, dada ao que educava, a 
derivavam de amor, meio, em nosso entender, único, para dobrar ao bom ensino os 
corações infantis. Se nas línguas, como muitos sábios querem, se revela o estado amoral 
e intelectual das nações, nenhuma língua, nesta parte, como a portuguesa, diz quão 
assisadamente pensavam, acerca da educação, os que a formaram e poliram388. 

Por vezes, toma como sinónimo os conceitos de educação e instrução; outras, 

porém, distingue-os e define-os. 

No artigo Da Instrução das Classes Laboriosas, a identificação é evidente: 

“entendemos por educação e instrução popular a cultivação do espírito, e não o ensino 

das artes fabris a que muita gente dá aquele nome”389. 

Falando especificamente da educação, concebe-a como uma realidade 

multidimensional: “O objecto da educação consiste em desenvolver e cultivar todas as 

faculdades do homem, por tal arte que venham a preencher o fim para que a natureza 

no-las concedeu”390. 

Em conexão com o conceito anterior e em resposta à pergunta - o que é afinal a 

instrução? Responde: “Vem a ser em suma os princípios necessários para em nós se 

desenvolverem as faculdades da reflexão”391. 

                                                 
388  Pan, 1838, II, p. 212. As expressões populares, ainda hoje em uso entre nós, “mal criado”, 

“mesma criação”, revelam não só uma sinonímia com a palavra “educação”, mas parece, 
tanto quanto nos foi possível apurar, que o uso actual destas expressões radica na referida 
alusão que Herculano faz aos “nossos maiores”. Entre os referidos “maiores” parece figurar 
o Pe. António Vieira; porém, o facto de ser Jesuíta impede Herculano de o destacar 
positivamente. Há, pelo menos, quatro alusões, neste parágrafo, que apontam para o 
pregador régio de D. João IV, ao referir “os nossos maiores”, que fazem parte dos 
“escritores”, e pertencem ao “século XVII” e “a cuja conta tantas rudezas e ignorâncias 
lançámos”. Importaria confirmar estes dados com ocorrências em escritores do século XVII. 

389  Pan 1838, p. 315. 
390  Pan 1837, p. 4. 
391  Pan 1837, p. 63. 
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2. O carácter compósito da Educação 

Herculano começa por afirmar que “o objecto da educação consiste em 

desenvolver e cultivar todas as faculdades do homem, por tal arte que venham a 

preencher o fim para que a natureza no-las concedeu”392. As referidas faculdades podem 

distinguir-se em três classes: “físicas, intelectuais e morais”393. Nesta sequência, faz 

corresponder, respectivamente, às classes em que distinguiu as faculdades humanas, os 

três ramos em que dividiu a educação, ou seja: “educação física, educação da 

inteligência e educação moral”394. O alvo da educação consiste em proporcionar ao 

homem um desenvolvimento integral, ou seja em todas as dimensões. 

Neste sentido, podemos afirmar que Herculano concebe a educação como uma 

realidade humana multidimensional ou compósita. Consideramos adiante cada uma das 

referidas dimensões. 

2.1. A educação física 

A educação física consiste “em dar ao corpo todo o desenvolvimento, força e 

agilidade, de que é susceptível”395. Herculano estabelece uma conexão íntima entre o 

corpo e a alma, de tal forma que considera o primeiro como órgão da segunda; por isso, 

defende que o corpo deve ser objecto do maior desenvolvimento possível: “porque, em 

verdade, não é somente dos interesses do corpo que se trata na educação física; mas 

também vantagens para o espírito nela se buscam”396.  

Nesta linha de pensamento, faz depender “os progressos da inteligência e o 

desenvolvimento da sensibilidade […], em grande parte, das influências físicas”397.  

Mens sana in corpore sano foi o princípio iluminista, herdado da Antiguidade 

clássica, e invocado pelo Director de O Panorama para justificar a necessidade de 

generalizar a educação física, a partir da mais tenra idade:  

Têm-se visto almas fortes e puras habitar corpos débeis e frágeis; mas, por via 
de regra, a organização viciosa e a saúde quebrada impedem e perturbam os trabalhos 

                                                 
392  Pan 1837, p. 4. 
393  Pan 1837, p. 4. 
394  Pan 1837, p. 4. 
395  Pan 1837, p. 4. 
396  Pan 1837, p. 4. 
397  Pan 1837, p. 4. 
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do espírito, tal como imprimem nos sentimentos íntimos um selo de corrupção. É pois 
de grandíssima importância que se ponham todos os meios para fortificar e tornar sadia 
a constituição das crianças. O gosto da vida laboriosa e a capacidade do homem para se 
dar a ela, raramente se poderão encontrar, sem esta principal condição; e como as 
classes populares vivem em geral dos recursos da sua indústria, seria atraiçoar-lhes os 
interesses vitais, se menosprezássemos curar da sua educação física.398 

Para que a educação física possa ser implementada, Herculano defende que as 

pessoas que têm responsabilidades na educação de infância devem possuir noções de 

higiene popular, de anatomia, e de fisiologia:  

A anatomia dá-nos a conhecer a estrutura do corpo humano e o uso, delicadeza 
e importância de cada órgão; a fisiologia, explica-nos as funções, harmonia e 
desenvolvimento destes órgãos”; […] a higiene, por sua vez, indicando os meios de os 
conservar robustos e saudáveis, ministra-nos instruções preciosas, que nenhum homem 
bem-educado deve de ora em diante ignorar.399  

Importa, antes de mais, referir que sobre anatomia e fisiologia nada mais é dito. 

Quanto à higiene, Herculano começa por afirmar que esta, “por sua vez, indicando os 

meios de conservar os corpos robustos e saudáveis, ministra-nos instruções preciosas, 

que nenhum homem bem-educado deve de ora em diante ignorar”400, para falar, 

imediatamente a seguir, daquela parte da higiene que importa à educação física da 

infância: “Consiste ela na dietética, ou modo de nos alimentar, na temperatura da 

atmosfera, no ar e na luz, no asseio, nos meios de prevenir as doenças contagiosas, nas 

horas da vigília e do sono, do repouso e do trabalho, na escolha das posições do corpo, 

e, finalmente, em toda a maneira de exercícios ginásticos”. Consideremos cada um dos 

aspectos: 

Quanto à alimentação, denuncia uma prática que vinha do século passado, 

segundo a qual as mães recorriam a amas para amamentar os próprios filhos, tema que 

retomaremos mais à frente: 

bom seria que os peitos maternos fossem para o infante recém-nascido, e nos primeiros 
meses da sua existência, a única fonte da conservação da vida, […] Não entra, contudo, 
em conta dos deveres maternos o sacrificar a existência para cumprir uma obrigação que 
o é só, enquanto moralmente é possível. Depois do sustento primitivo, a melhor 
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alimentação, em qualquer época da vida, será sempre a que for mais simples, sendo ao 
mesmo tempo a hora da refeição regular.401 

A construção, localização e orientação dos edifícios escolares foi um assunto 

que mereceu a consideração do Director de O Panorama: 

Os edifícios destinados para escolas ou colégios devem ser voltados ao poente, 
tomando as necessárias precauções para quebrar a força do sol nos meses calmosos. 
Cumpre que estes edifícios sejam colocados em alturas, onde o sopro dos ventos possa 
renovar facilmente a atmosfera, e construídos de modo que a humidade os não torne 
malsãos e que, ao mesmo tempo, recebam o ar e a lua em torrentes, por meio de janelas 
espaçosas. Nas escolas onde se reúnem muitos indivíduos, o ar fica continuamente 
viciado, daí a necessidade de ser continuamente renovado.402 

Consciente de que é de pequenino que se torce o pepino, não deixou Herculano 

de insistir na necessidade de incutir hábitos de asseio às crianças, desde a mais tenra 

idade: 

O desasseio é uma das primeiras causas da corrupção atmosférica, pelo que é 
necessário vigiar muito as crianças a este respeito. Na idade infantil, o homem não tende 
para ser asseado, nem para deixar de o ser, e a educação é que o faz seguir por um ou 
por outro caminho. Habituados à limpeza, as crianças a amarão constantemente na vida. 
Deve-se cuidar nesta parte da sua educação, por tal arte, que se lhes vigie 
constantemente a limpeza dos vestuários, dos hábitos da vida comum e do corpo, sem 
que pareça querê-los constranger ao asseio, correndo o risco de serem limpos, não por 
gosto, mas só por costume, o qual poderia facilmente perder-se.403 

As horas de sono e de repouso devem ser escrupulosamente observadas, de 

acordo com a idade e as forças das crianças:  

Na juventude ou na virilidade, pode o homem variar o tempo do repouso e 
encurtar-lhe ou prolongar-lhe a duração, sem que dali resulte dano sensível para a 
saúde, como a experiência nos mostra; porém, na infância não acontece o mesmo, e 
sobretudo, quando assim não fosse, bastaria a razão de que nesta época da vida é sempre 
danoso o hábito da irregularidade.404 
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2.2. Educação intelectual 

Herculano começa por afirmar que “a educação intelectual e a educação moral 

tratam da alma, como a educação física trata do corpo”. De tal forma que poderíamos, 

de acordo com o autor, estabelecer a seguinte correlação: 

A educação intelectual está para a alma, 

assim como 

a educação física está para o corpo. 

 Neste contexto, afirma que a primeira tarefa da educação intelectual consiste em 

“compor a inteligência, isto é, dar-lhe os necessários conhecimentos e capacidade para 

desempenhar o papel que tem de representar na cena da vida.”405  

Na apresentação dessa entidade complexa, designada por inteligência, Herculano 

descompõe-a, isolando as seguintes faculdades: razão, memória e imaginação. 

a) Das simples percepções ao raciocínio: a razão 

Herculano empenha-se em mostrar o que é a inteligência, desde o estado mais 

simples aos mais complexos: 

A inteligência manifesta-se primeiro pela atenção, que não é outra coisa mais do 
que a inteligência aplicada a uma coisa, concentrada em um só objecto. A atenção 
comummente é excitada por uma sensação, isto é, um sentimento de prazer, ou de dor, 
ocasionado por um objecto externo, por uma impressão qualquer sobre o corpo, por um 
objecto, que impressiona algum dos nossos órgãos. A inteligência, avisada pelos 
sentidos, percebe o objecto, e este acto de percepção dá-lhe a ideia de uma coisa, 
quando a atenção se dirige alternativamente a duas coisas, ou duas impressões, ou duas 
sensações, a inteligência sempre activa, sempre diferente das sensações e das 
impressões, está em estado de as comparar. Da comparação passa ao juízo; pronuncia da 
relação que existe entre uma e outra coisa, e diz que uma coisa é melhor ou pior do que 
outra. De muitos juízos se compõe um raciocínio. Todos os homens são mortais – eis 
aqui um juízo; eu sou homem – aqui está outro; ambos me conduzem a esta conclusão: 
logo eu sou mortal.406 

A inteligência manifesta-se como o resultado de um processo cumulativo de 

percepções, ideias, juízos e raciocínios: o raciocínio resulta, assim, no grau mais 

complexo da faculdade da inteligência. Toda a gente discorre, todos estão obrigados a 
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discorrer, mas discorrer bem. Daí que Herculano recomende que este treino seja 

exercitado a partir da mais tenra idade: 

É importantíssimo recomendar ao homem que se habitue a discorrer, e desde a 
infância encaminhá-lo, para se acostumar a observar bem as suas impressões e 
sensações, a tomar boa conta das suas percepções, a formar ideias bem claras, bem 
completas, a comparar as coisas com toda a atenção e por todas as faces, a não proferir 
juízos senão com perfeito conhecimento de causa, e a não discorre senão sobre juízos 
bem exactos. Longe de desgostar ou de cansar as inteligências tenras, nada as recreia 
tanto como os exercícios de comparação e de raciocínio.407 

b) A memória  

A memória é a segunda faculdade da inteligência referida por Herculano, 

manifesta-se como um repositório de reminiscências do passado: 

Porém, debalde a nossa inteligência se enriqueceria com percepções, ideias, 
juízos e raciocínios, se não tivesse a faculdade de os conservar, e de os recordar quando 
precisa. Mas todos sabem que ela possui esta faculdade, a que chamamos memória. 
Também é sabido que as nossas ideias chamam naturalmente umas pelas outras, ou por 
algum ponto de parecença ou de contraste ou por outras causas. O caso é que esta 
associação natural das ideias e estas reminiscências involuntárias prestam à memória 
um grande auxílio408. 

 

c) A imaginação 

Na sequência das faculdades anteriores, surge a capacidade de combinar: 

A estas faculdades a nossa inteligência ajunta outra, isto é, a de combinar as 
nossas ideias de modo que faça novas cremações ou imaginar coisas que não existem, 
ou que pelo menos não existem como nós as imaginamos. Com os rochedos e as 
árvores, os homens e as cores, que tem visto, executa o pintor uma paisagem, que tem o 
merecimento da novidade, e é uma espécie de criação produzida na tela ou na madeira. 
O músico combina por um modo análogo os sons que recebera pelo ouvido, e compõe 
sonatas e árias, que jamais os rouxinóis trinaram. O arquitecto combina pedras, vigas e 
tábuas, para fazer uma casa, e assim cria palácios, como os poetas os concebem na 
imaginação.409 

Como bom discípulo de Pestalozzi, Herculano defende, como havia feito com a 

razão, a imaginação dos ataques e receios infundados:  
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Também se fazem ataques à imaginação como à razão; também do mesmo 
modo a temem: é uma louca, e desvairada, dizem; e com efeito às vezes assim é; mas 
por isso mesmo é necessário explicar bem à mocidade o que ela é, o que pode e deve 
ser; o que tem e o que não tem de razoável em si.410 

As faculdades da inteligência devem ser cultivadas, cujo dever será objecto da 

educação intelectual: “ela deve explicar as faculdades da inteligência e exercitar cada 

uma de modo que venham a ser tão úteis ao homem como Deus quer”411. 

No que diz respeito à imaginação, esta cultiva-se não pela perseguição que se lhe 

possa mover, pois ela é-nos útil a cada passo da idade, mas ensinando as crianças a 

sujeitá-la à razão; a sensibilidade, por sua vez, “desenvolve-se em precisão de estudo 

especial, compreende-se facilmente; portanto, só é necessário explicar bem aos meninos 

algumas sensações fortes, algumas impressões profundas, e fazer-lhes observar bem a 

percepção que se lhes segue e a ideia que esta fornece”412. 

2.3. Educação moral 

Herculano começa por referir que “a educação moral tem por objecto amoldar os 

costumes, os quais dimanam dos sentimentos, e manifestam-se nas acções”413, para de 

seguida classificar os sentimentos em duas classes (físicos e morais): “a dor que nos 

causa uma ferida é física, a dor que nos causa a morte de um amigo é moral”414. A 

educação moral trata apenas destes últimos sentimentos, “os quais procedem de um 

princípio, ou de uma faculdade da alma, a que chamamos sensibilidade. Esta é inerente 

à nossa natureza: foi-nos dada pelo Criador, e é conforme às leis morais que ele 

assinalou a todos os viventes, que têm uso da razão”415. 

Ao definir a vontade como a “resolução que tomamos de obrar, em virtude dos 

nossos sentimentos”,416 Herculano lembra que, apesar de sermos naturalmente 

inclinados a agir em consequência dos referidos sentimentos, não somos forçados a agir 

em conformidade com eles, “porque podemos examinar os motivos que nos dirigem, e 
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temos liberdade para preferir este, ou aquele partido”417 Nesta sequência, afirma que “a 

educação moral deve encaminhar-nos a escolher sempre o melhor, fazendo bom uso da 

nossa liberdade”418. Eis a razão pela qual Herculano, não só hierarquiza as dimensões da 

educação, mas também coloca a educação moral no topo da pirâmide: “tanto se avantaja 

a educação intelectual à física, tão superior é a educação moral à intelectual”419 . 

Referindo-se aos sentimentos morais, o nosso autor afirma que eles emanam, por 

um lado, das disposições privativas das faculdades naturais de que a nossa alma é 

dotada e, por outro, desenvolvem-se pelas sensações físicas da dor e do prazer. Desde os 

mais tenros dias da vida se suscitam as nossas sensações e formam os nossos 

sentimentos. A criança ama o que lhe causa sensações agradáveis. Odeia tudo quanto a 

contraria: considera, por isso mesmo, o prazer como um bem, a dor como um mal. 

“Portanto, o prazer e as dores são as nossas primeiras sensações; o amor e o ódio os 

nossos primeiros sentimentos; as noções do bem e do mal as nossas primeiras ideias”420. 

Herculano defende que, muito embora estas ideias, sentimentos e sensações se 

refiram ao físico, há uma profunda conexão entre o físico e o moral, 

que do primeiro se aplicam estas primeiras lições logo ao segundo. Uma criança ama de 
todo o seu coração, e com suas mais puras afeições, todos os que lhe fazem bem, seu 
pai, sua mãe, toda a sua família, em suma, todos os que se mostram seus amigos: pelo 
contrário, toma aversão a todos os que se mostram seus inimigos. Isto, sem dúvida, será 
egoísmo, mas é um egoísmo, que a natureza nos dá, que exigem os nossos primeiros 
instintos, o amor de nós mesmos, o instinto da própria conservação. Este instinto, 
abandonado a si mesmo, desenvolver-se-ia por modo espantoso e se converteria em 
egoísmo absoluto; mas sendo bem dirigido é o manancial de todas as virtudes. Com 
efeito o nosso Eu não é o corpo, é a alma, espírito imortal de que o corpo é apenas o 
instrumento. Logo a este EU, a este espírito imortal, é que devemos amar em nós 
mesmos, exercitá-lo e cultivá-lo tanto como o corpo, e com mais cuidado do que o 
corpo, porque é ele quem nos habilita para obrarmos bem, para passarmos neste mundo 
uma vida virtuosa e útil, [e quem] nos prepara para mais alto destino421. 

Eis registado pele pena de Herculano aquela que há-de ser a missão da educação 

moral: “ela deve vigiar com igual aplicação os instintos físicos e as disposições morais, 

e tanto mais quanto ambos se mudam facilmente em propensões ou as propensões 
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trazem os hábitos e as paixões, e, tanto estas como aquelas, tomam frequentemente 

sobre nós império tal, que sempre achamos fácil desculpa a seus desvarios”422. 

Herculano tece algumas considerações sobre os hábitos, a sua diversidade e a 

sua natureza e a forma de lidar com eles, lembrando que importa vigiar os maus hábitos, 

e o melhor vigia das nossas acções somos nós mesmos;  

porque a moralidade não é outra coisa senão o bom governo das nossas faculdades. 
Examinar o que dentro em nós se passa, o objecto dos nossos pensamentos, os motivos 
das nossas acções; tomarmos a nós mesmos conta severa no íntimo tribunal da 
consciência, submeter a nossa vida a um exame regular, calcular o nosso dia pela 
manhã, passar-lhe revista à noite; eis aqui um grande meio de educação e de 
aperfeiçoamento moral, e que está sempre em nossa mão423 

Se é importante vigiar os maus hábitos, não é menos importante cultivar os bons, 

desde a mais tenra idade:  

Este hábito, tão profícuo, só na juventude pode conseguir-se, porque o homem 
moral está todo na primeira idade: portanto, é nesta que todo o empenho é pouco para 
que os educandos o adquiram e conheçam, e avaliem toda a força e necessidade da 
moral. Milhares de ocasiões se apresentam na vida familiar, para desenvolver as 
disposições da infância. Com a idade, em que os primeiros estudos começam, enceta-se 
também a carreira dos nossos deveres. Em cada dia há uma tarefa que desempenhar, 
uma obrigação que cumprir.424 

O hábito e a obediência não podem ser cegos: importa que a criança não só 

conheça a razão ou razões pelas quais age desta e não daquela maneira, mas que cedo 

experimente a satisfação de agir de acordo com a sua consciência, a qual necessita de 

ser cultivada de tal forma que acompanhe o desenvolvimento da inteligência: 

A voz interna que lhe diz que deve trabalhar, que deve instruir-se, sente por ter 
obedecido, ou feito um progresso, ou desempenhado uma tarefa, não são outra coisa 
senão esta consciência que Deus nos deu, para reconhecermos a lei que ditou à nossa 
razão. Esta consciência desponta cedo, mas desenvolve-se lentamente, caminha a par da 
inteligência como ela aumenta ou diminui; como ela se ilumina ou se obscurece.425 

A educação dos sentimentos começa na família, mas deve ter continuidade na 

escola. A boa escola será, necessariamente uma escola de virtude: “A boa escola 

também desenvolve os sentimentos de modéstia, de sociabilidade, de ternura, de 
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gratidão, de benevolência, que são todas excelsas virtudes. A má escola exercita uma 

influência contrária”426. 

Herculano termina com dois conselhos de ouro. O primeiro é dirigido aos pais e 

educadores:  

Preceptores e pais, quando repreenderdes um menino, fazei-o em termos 
simples e concisos; sede claros e breves; nada de exageração, nada de ênfase, nada de 
ameaças absurdas, que não seríeis capazes de realizar, nada de repetições, de pesados 
sermões427. 

O segundo dirige-se aos pais, consciente de que o exemplo não é a melhor 

maneira de influenciar, mas a única, alerta-os para que vigiem os professores que 

destinam aos filhos, para que não sejam brutos e estúpidos:  

Que ensinará um estúpido? Como habilitará seus alunos na carreira dos bons 
costumes aquele que os tiver maus, e for brutal por condição? — Não façais 
simplesmente dos vossos filhos mártires do a, b, c. Lembrem-se todos que muito 
frequentemente, da educação primeira depende a futura felicidade da vida”428. 

3. Educação de infância  

Cremos ter deixado claro, no capítulo anterior, que Alexandre Herculano não 

tinha qualquer esperança na geração sua contemporânea: não que ela fosse má em si 

mesma, mas porque foi privada da educação e, por isso mesmo, corrompida. O sonho e 

a esperança da regeneração, na perspectiva de Herculano, assentavam num pressuposto 

fundamental: “Na educação, e só na educação, está a possível regeneração moral do 

nosso país. Criai uma raça nova; que a actual viverá até ao fim com seu incurável 

achaque. Curai do futuro”429. 

A educação de infância teria que obedecer necessariamente a determinados 

requisitos: começa desde a mais tenra idade; deve ser cometida à mulher, pois só ela 

tem condições naturais para educar; a amamentação materna é um dever sagrado. 
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3.1. A educação começa desde a mais tenra idade 

Perante a pergunta previamente formulada: Quereis a regeneração? Herculano 

responde: “Preparai para ela corações tenros com uma educação análoga a seus 

destinos”, porque “da primeira educação [….] depende a sorte futura do discípulo”430.  

O desenvolvimento da criança há-de ser integral, isto é, deve contemplar as três 

dimensões da educação acima referidas. 

No que diz respeito à educação física, sem a desligar da educação intelectual, 

Herculano concebe-a como uma formatação em tempo útil: “para afeiçoar o barro, 

aproveitai-o enquanto está brando, que, depois de cozido, não podereis dar-lhe nova 

forma”431. 

Herculano concebe a educação física em sentido bastante lato: os conteúdos que 

a presente concepção encerra compreendem o que hoje chamamos educação para a 

saúde. 

Além da alimentação, que será objecto de apreciação particular, o modo de 

vestir as crianças é, porventura, um dos aspectos a que Herculano dá mais importância. 

O excesso e a qualidade de roupas com que, por ignorância, vestiam os recém-nascidos 

mereceram, da parte do Director de O Panorama, a denúncia de hábitos tão funestos, 

que atentavam contra o desenvolvimento físico da criança:  

Imagina o vulgo que toda a roupa é pouca para uma criança recém-nascida; e 
para a resguardar das injúrias do ar, embrulham-nas em trapos de todos os feitios e 
grossuras, e conservam-na metida entre agasalhos, de modo que, passado pouco tempo, 
a criança já não pode sofrer o ar, constipando-se apenas a expõe(m) a ele. Claramente se 
vê que tal costume é claramente prejudicial e torna as crianças incapazes de suportarem 
sem risco, durante o resto da sua vida, as mudanças repentinas da atmosfera, tão 
frequentes em nossas regiões. Todavia não é muito de recear o efeito do frio nas 
crianças, porque a experiência tem mostrado que, guardadas as demais proporções, 
melhor o sofrem elas do que os adultos, tendo, por consequência, menos necessidade de 
abafos, e de andarem enroupadas. Mas não se contentam com isto: apenas elas vêem a 
luz do dia, ligam-lhes os pés e as mãos, oprimem-nas, apertam-nas, embrulham-lhes os 
corpos com faixas, de modo que se não possam bulir. Ora nada contraria mais o 
desenvolvimento dos membros e da força corpórea do que a falta de acção a que as 
condenam. Não é pois de admirar que tais crianças sejam débeis e enfezadas.432 
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O péssimo hábito de colocar faixas às crianças, em geral, e meter as meninas, em 

particular, em barbas de baleia, que lhes deformavam o corpo, foi igualmente 

desaconselhado: 

Outro inconveniente, que nasce do aperto causado pelas faixas, é as 
disformidades que produz. Os ossos, naquela idade, são tenríssimos, e muito flexíveis: 
semelhantes à cera, cedem facialmente, e tomam mau jeito, o que é muito difícil de 
remediar: é esta a razão por que muitas pessoas que nasceram sem nenhum vício de 
conformação têm as espáduas saídas, a espinha dorsal curvada, e morrem, a maior parte 
das vezes, de moléstias de bofe. Acresce a isto que a criança assim tolhida, procura 
soltar-se daquelas prisões, e que à força de gritar e agitar-se põe-se em más posturas, 
que não só produzem aleijões, mas até hérnias. Além disso o aperto do corpo embaraça 
a respiração e a digestão: por isso não é raro ver-se morrer muitas crianças tísicas ou de 
convulsões. O que dizemos das faixas deve aplicar-se também às barbas de baleia, em 
que metem depois as raparigas, e que são igualmente funestas. Mas que importa que 
seja à custa da saúde e até da vida, contanto que possam algum dia agradar! Enganam-se 
todavia os pais e mães: estes supostos meios, imaginados para dar boa figura ao corpo, 
produzem ordinariamente, como já notámos, aleijões maiores e mais perigosos do que 
esses que se querem emendar.433 

Falando concretamente da educação física dos bebés, Herculano, não tem 

dúvidas, ao lembra que  

o exercício mais conveniente para as crianças que ainda não andam é levá-las ao ar 
livre, recomendando-se a quem as leva, que as mude de braço, para que não contraíam o 
hábito de se inclinarem mais para um do que para outro lado, o que com o andar do 
tempo pode produzir um aleijão na coluna vertebral, e no lado que se acostumou a estar 
torcido. O melhor modo, porém, de trazer uma criança será em ambos os braços, de 
modo que ela se encoste ao peito da pessoa que a traz. Nesta atitude nenhum dos 
membros fica em postura falsa.434 

Herculano recomenda outros exercícios físicos, muito simples, mas muito úteis, 

apesar de não merecerem a unanimidade: 

Outro exercício não menos útil nos primeiros meses, digam o que quiserem os 
que reprovam por ofício todos os costumes populares, é o embalar. A renovação 
frequente do ar, os abalos moderados de todos os membros, e a acção recíproca das 
vísceras que isto produz, faz necessariamente uma impressão, salutar nos órgãos da 
criança: devendo-se acrescentar a isto que o embalar a distrai quando padece; e embota 
a excessiva sensibilidade dos nervos, mas não os torna, calosos.435 
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O Director de O Panorama lembra que não deve haver demasiadas 

preocupações em querer fazer andar as crianças muito cedo, porque tudo tem o seu 

tempo: 

Não deve haver pressa em fazer andar as crianças: só depois de se desmamarem 
aos dez meses, e quando as extremidades inferiores já têm bastante força para suster o 
peso do corpo, é que convém i-las habituando a isso. O melhor método é segurá-las pela 
mão. Deve-se proscrever o uso de andadeiras, que obrigam a inclinar as crianças para 
diante, e as fazem curvar; porque lhes pesa sobre o peito todo o corpo, do que resulta 
que o peito se encova, e a respiração se oprime. O verdadeiro é deixá-las receber as 
lições da natureza e da experiência, consentindo que se rolem pelo chão. Não só as 
fortalece este exercício, mas ensina-as a servirem-se dos membros: começam assim a 
caminhar sós muito cedo, sem necessidade de guia.436  

A liberdade, dentro dos devidos limites, é o melhor exercício físico para as 

crianças que já sabem andar:  

Tanto que a criança possa andar, importa que a deixem exercitar ao ar livre, e 
não lhe embaraçar os movimentos e brincadeiras próprios da sua idade. As carreiras, os 
saltos, e os outros exercícios são absolutamente precisos, e, só por este meio ganha 
robustez o corpo: cumpre, todavia, fazer-lhe evitar o excesso, que esgota as forças, e 
causa, graves doenças, produzindo nos corpos tenros o mesmo efeito que o trabalho 
imoderado ou prematuro produz nos artífices e lavradores. Os órgãos endurecem, o 
corpo envelhece muito cedo, e, por consequência, não se desenvolve inteiramente, nem 
cresce quanto devia crescer. As fricções secas na pele das crianças são meio eficaz, e 
propíciíssimo para as fazer robustas. Produzem o mesmo efeito que o exercício, 
favorecendo a livre circulação das forças. Este meio empregado nos tempos mais 
remotos, e desprezado hoje, dá desembaraço nos órgãos e favorece o seu 
desenvolvimento, este conselho nunca será demais recomendá-lo.437 

Também na educação intelectual urge que desde a mais tenra idade as crianças 

comecem a exercitar as faculdades da inteligência. Assim, Herculano lembra que “é 

importantíssimo recomendar ao homem que se habitue a discorrer, e desde a infância 

encaminhá-lo, para se acostumar a observar bem as suas impressões e sensações, a 

tomar boa conta das suas percepções, a formar ideias bem claras, bem completas, 

[…]”438. 

Na mesma linha de pensamento, o nosso autor denuncia uma falácia, defendendo 

que “longe de desgostar ou de cansar as inteligências tenras, nada as recreia tanto como 
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os exercícios de comparação e de raciocínio. Nas escolas da Suiça, da Alemanha e da 

Holanda usam muito destes exercícios”439. 

Referindo-se às primeiras leituras das crianças, Herculano lembra que “o hábito 

destas leituras influi pouco a pouco nos costumes, e é um meio de evitar os vícios que 

acompanham a ociosidade”440. 

Quanto à educação moral, Herculano é peremptório na defesa da tese que situa a 

formação do homem moral na infância, ao afirmar: “inoculai verdades num coração 

virgem, e elas o acompanharão à sepultura. Pelo contrário, se lhe ensinardes erros, a 

custo lhos arrancareis depois”441. 

Essa tese é corroborada por outra afirmação que aponta na mesma direcção e 

sentido: 

Desde os primeiros dias da vida se suscitam as nossas sensações e formam os 
nossos sentimentos. Amamos o que nos causa sensações agradáveis, o que satisfaz os 
nossos apetites naturais, o que lisonjeia os nossos instintos físicos. Odiamos tudo o que 
no-los contraria: consideramos o prazer como um bem, a dor como um mal. Portanto, o 
prazer e as dores são as nossas primeiras sensações; o amor e o ódio os nossos primeiros 
sentimentos; as noções do bem e do mal as nossas primeiras ideias.442 

3.2. Só a mulher tem condições naturais para educar  

Herculano começa por perguntar: “O que é a mulher? — O que é este ente a 

quem devemos o existir, que guia os nossos primeiros passos ao sair do berço, e que, 

assemelhando-se a um anjo consolador, vela por nós até descermos à sepultura”443? Esta 

segunda pergunta, mais do que uma explicitação da primeira, está de tal forma 

formulada que assume a configuração de uma resposta à primeira questão, ou seja 

apresenta a mulher como um ente manifestamente superior ao homem, particularmente 

no que concerne à missão de conduzir a educação de infância. Herculano parte do 

pressuposto que a natureza apenas bafejou a mulher com o dom de educar a infância; 

por isso, afirma com toda a convicção que a mulher, e só a mulher, é educadora por 
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natureza: “As mães e só as mães podem aquilo que nunca o homem será capaz de tentar, com 

bom sucesso”444 

Ser mãe jamais poderá ser entendido como sinónimo do desempenho de uma 

função; pelo contrário, ser mãe significa ser investida de uma vocação: “Não deve a 

mulher cessar um instante de ser mãe”445 . 

É evidente, para Herculano, a inaptidão do homem para educar as crianças446, 

posição que justifica deste modo: 

De que nasce isto? — De ser incapaz o homem de desenvolver nelas as 
primeiras faculdades, sendo tão hábil em aperfeiçoar a própria espécie: assaz afastado 
da infância pela sua situação social, ignora que sentimentos deva excitar, as molas que 
há-de mover, nem sabe adivinhar as precisões destas tenras inteligências, cuja 
linguagem desaprendeu, nem dirigir-lhes as vontades, nas quais já não sabe ler447. 

Por isso, é imperativo que as mães não deixem de assumir a mais nobre missão 

de que a natureza as encarregou, por via da maternidade: 

Entreguemos pois ao cuidado das mães o exercer as funções para que a natureza 
as criou. Não nos envergonhemos de confessar que nos enganámos em encarregarmo-
nos de um ministério, para que não temos vocação; regeneremos fundamentalmente a 
sociedade, e em vez de nos arrepender disso, persuadamo-nos de que nos havemos de 
congratular desta prudente resolução448. 

Herculano estabelece dois graus na educação de infância: o primeiro que vai 

desde o nascimento até ao aparecimento da linguagem; o segundo que começa a partir 

do momento em que a criança já sabe exprimir o que sente. 

Para o primeiro grau, apresenta um conjunto substancial de orientações para as 

mães, a fim de as ajudar a desempenhar tão sagrada missão: 

a) Uma missão a tempo inteiro – Não se pode ser mãe a tempo parcial; urge que 

esta se entregue totalmente, desde o primeiro balbuciar às primeiras palavras: 

Não deve a mulher cessar um instante de ser mãe; […] é pois necessário que a 
mãe crie seus filhos: a sua ternura lhes deve ministrar todos os socorros: importa que 
esta responda ao seu primeiro balbuciar; para que eles não ouçam senão palavras de 
amor. Um abuso que devemos apontar aqui –, e a que não chamaremos crime, porque 

                                                 
444  Pan 1837, p. 62. 
445  Pan 1837, p. 62. 
446  Pan 1837, p. 62. 
447  Pan 1837, p. 62. 
448  Pan 1837, p. 62. 



 169

nasce de intenções puríssimas –, é o mau costume, que tomam as mães, de estropear 
todas as palavras que ensinam às criancinhas. Que querem dizer estas expressões, em 
que se corrompem os elementos da linguagem? Porque inventam para os seus pequenos 
ouvintes um idioma de que nunca eles se hão-de servir? Crêem acaso que às crianças é 
mais fácil pronunciar palavras que ninguém entende? — Enganam-se muito se de tal se 
persuadem. Devem portanto deixar-se dessa geringonça que não serve senão de lhes 
retardar o falarem corrente, que é o fim que elas pretendem alcançar.449 

b) Com o desenvolvimento da linguagem, novos desafios se impõem às mães: 

Quando a criança começa a falar, novos deveres recrescem à mãe, e então se 
torna importante a sua missão de mestra; porque dessa primeira educação, que lhe vai 
dar, depende a sorte futura do discípulo […]. É pois necessário que bem cedo as mães 
lancem no espírito dos filhos sementes de sã moral: é preciso, diz Plutarco, tornear-lhes 
e afeiçoar-lhes os costumes, visto que esta idade tenra está apta para receber toda a casta 
de impressões: e que lhes estamparemos facilmente nos corações tudo o que nos 
aprouver. Por este motivo, Platão judiciosamente adverte às amas que não contem a 
esmo às crianças toda a sorte de fábulas, porque isso lhes recheará as almas de desvarios 
e erradas opiniões. Todo o apreço que se fizer destes prudentes conselhos será ainda 
pouco; de feito, porque vemos tão pouca gente dotada de sã razão? Porque vemos tantos 
engenhos corruptos, cujas ideias desdizem umas das outras, e não geram senão erros e 
destemperos? É porque acerca deles se não praticaram estes assisados preceitos.450 

Nesta sequência, Herculano enumera um conjunto de práticas erróneas que as 

mães devem evitar: 

Nem admitimos a desculpa, com que nos viriam, de que é preciso entreter as 
crianças e ocupar-lhes a atenção, para os distrair dos primeiros padecimentos; e que o 
mais eficaz modo para o alcançar é o empregar tais meios. — Erro miserável é este! A 
verdade, ou a mentira, tudo é novidade para a criança; o atractivo que credes que esta 
acha nos vossos embustes graciosos acharia na verdade, sem ser necessário danar-lhe a 
inteligência. Verdade, e só verdade: eis a única estrada que se deve seguir; o que dá 
hombridade ao homem é unicamente objecto da educação.451 

A lista de recomendações continua: 

Não basta que as mães acelerem, por todos os modos, o momento em que 
possam comunicar ideias aos seus filhinhos; não basta fazer com que eles amem a 
verdade: é necessário criá-los logo como quem tem de viver com os seus semelhantes. 
Grave erro é acreditar que a infância não tem aptidão para receber impressões morais; 
por muito pouco desenvolvida que esteja a nossa natureza, há nela um tal sentimento de 
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liberdade e de independência, que muito cedo percebemos que perderíamos uma e outra, 
se não as respeitássemos nos outros.452 

O segundo grau da educação de infância começa justamente no momento em 

que a criança já sabe exprimir os seus sentimentos:  

o interesse pessoal leva-o a outros estudos, necessários, segundo as nossas instituições 
políticas; será homem honrado, mas cumpre também que seja instruído. Nestes deveres 
entra ainda em parte o ensino materno –, aqui, pois, começa a instrução que a ela toca 
dar-lhe453. 

Herculano entende que esta fase da educação de infância deve ser partilhada 

entre as instituições políticas (a escola) e as mães. No que se refere à instrução 

propriamente dita, reconhece a dificuldade de apresentar regras gerais, “porque é 

necessário proporcioná-las aos diferentes graus de luz e trevas, que variam segundo as 

diversas castas de entendimentos”454. No entanto, não perde a oportunidade de 

evidenciar um aspecto central da pedagogia de Pestalozzi, ao afirmar: 

sendo a instrução das crianças dependente sempre dos sentidos, importa, quanto for 
possível, que se lhes ligue aos sentidos as lições que recebem, e que estas se lhes dêem, 
não só de ouvido, mas também de vista, porque nenhum sentido há, que mais vivas 
impressões produza na alma ou que gere ideias mais claras e distintas. Acrescentaremos 
agora, que este ponto é um dos que mais se tem desprezado no ensino e que 
desassisadamente nos havemos embrenhado por teorias incertas, ao passo que era mais 
natural e profícuo fazer com que as crianças se instruíssem pelos sentidos em tudo o que 
pudesse ser.455 

3.3. Amamentação materna: um dever sagrado  

A problemática da amamentação emerge como uma preocupação 

sistematicamente reiterada por Herculano. O Director de O Panorama, consciente da 

sua nobre missão de educador do povo, procura, por todos os meios, arrancar à 

consciência colectiva o que considera ideias nefastas, por erróneas, que corroem a alma 

da nação portuguesa, e inculcar verdades que permitam à mesma percorrer os caminhos 

da ilustração. A questão da amamentação foi uma das batalhas que Herculano travou 

nas páginas de O Panorama, aponto de constituir uma importante linha de pensamento 

do jornal, como já tivemos ocasião de sublinhar. 
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Na sequência do ponto anterior, importa referir que, no contexto da educação 

materna, a amamentação surge como o primeiro mandamento da educação de infância:  

Não deve a mulher cessar um instante de ser mãe; e, visto haver a providência 
posto a seu alcance tudo o que é essencial à existência de seus filhos, cumpre-lhe abster-
se de entregar a peitos mercenários o cargo de lhos sustentar, salvo quando nisso perigar 
a sua vida: tão sábia e previdente é a natureza, que raras serão as que possam alegar 
razões legítimas, para se desobrigarem deste sagrado dever.456 

A Arte de ser mãe não é algo inato, como nos animais: há aprendizagens que 

devem ser feitas pelas mães, para que, conscientes dos seus deveres e obrigações 

maternas, possam desempenhar a sua missão a favor da prole. A primeira delas é a que 

diz respeito à importância do leite materno para o desenvolvimento das crianças. Neste 

contexto, Herculano é incisivo: 

Quanto aos alimentos, bom seria que os peitos maternos fossem para o infante 
recém-nascido, e nos primeiros meses da sua existência, a única fonte da conservação 
da vida, porque maus resultados físicos e morais podem provir da alimentação 
comprada a amas mercenárias.457 

Herculano não se cansa de insistir sistematicamente no dever que a mãe tem de 

oferecer o peito ao filho sempre que ele mostra vontade de mamar. Aduz para tanto 

razões do foro médico e preventivo: 

O primeiro leite que dão os peitos é um soro claro acídulo chamado colostrum, 
que purga a criança e favorece a expulsão do meconium, que se junta nos intestinos do 
feto durante a gravidez. Facilmente é de perceber que quando a criança é privada deste 
primeiro leite, fica exposta a doenças mortais, que o colostrum tem a propriedade de 
impedir. Assim, esta substância é um remédio preparado pela própria natureza.458 

Herculano continua a explicar às mães a razão ou razões pelas quais nos 

primeiros meses o leite materno deve ser o único e exclusivo alimento das crianças:  

nos três ou quatro primeiros meses, raríssimas vezes é necessário dar-lhes outro 
alimento. Antes de findar este período, o estômago não está em circunstâncias de digerir 
outra coisa, que não seja o leite, destinado pela natureza para ser o sustento dos recém-
nascidos: é o leite um alimento acomodado à fraqueza dos órgãos digestivos das 
crianças, ao grau de acção que a digestão deve excitar em todo o sistema, e próprio para 
dar a porção de sucos alimentícios necessários para o crescimento.459  
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Em jeito de conclusão, podemos afirmar, com bastante segurança, que fica claro 

que esta constelação de ideias pedagógicas, veiculadas em O Panorama, ao serem 

escritas por Alexandre Herculano, e inspiradas directamente em Pestalozzi, fazem do 

nosso historiador um seguidor do pedagogo Suíço-Alemão, sem que tal signifique um 

abdicar das referências nacionais.  

Defensor acérrimo da instrução popular, concebeu-se a si como um educador do 

povo, servindo-lhe O Panorama de manual e de órgão de difusão. 
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CONCLUSÃO 

Ao chegar ao fim da nossa investigação, impõem as regras que demos conta 

resultados alcançados.  

Não o faremos sem antes declararmos que ao longo da nossa investigação, 

procurámos, na medida do possível, observar dois objectivos difíceis de conciliar: 

- por um lado, tentámos ser relativamente minuciosos, tanto na descrição das 

decisões que tomámos e das acções que desenvolvemos, quanto na exposição 

das razões teóricas, metodológicas e práticas que nos serviram de 

fundamentos, pois essa nos parece ser uma das exigências básicas da 

cientificidade 460; 

- por outro, envidámos todos os esforços em ordem a apresentar o produto 

final com a máxima clareza e a máxima simplicidade, para que o relato 

pudesse ser lido por todos e não apenas por especialistas461.  

Temos consciência do fosso que separa a altura em que colocámos a fasquia e a 

profundidade em que mergulham as contingências que nos envolveram para conseguir 

objectivos tão ambiciosos: não ficámos desapontados ao tomarmos consciência de que o 

sucesso foi apenas relativo e parcial. Partilhamos da convicção de quem acredita que 

vale a pena tentar: “afinal, tudo o que se escreve apenas se justifica pela leitura e pela 

compreensão de quem lê, e, a nosso ver, a responsabilidade de quem escreve consiste 

em fazer o que estiver ao seu alcance para tornar justificável o seu trabalho”462. 

Aquando do enunciado do problema, levantámos algumas questões a que fomos 

dando resposta ao longo da nossa investigação. Propomo-nos, agora, recordá-las, 

recapitulando as etapas que percorremos ao longo do percurso investigativo: 

- Qual o papel da Revista O Panorama no contexto da regeneração em 

Portugal? 
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- Quais as propostas emergentes no Jornal Literário O Panorama para a 

educação em Portugal?  

- Haverá um pensamento pedagógico de Alexandre Herculano, oculto nas 

páginas de O Panorama?  

- Se há, efectivamente, um pensamento educativo de Alexandre Herculano, 

qual a novidade e o contributo do fundador e principal director de O 

Panorama para o pensamento pedagógico em Portugal? 

A primeira questão serviu-nos de ponto de partida para desenvolver o terceiro 

capítulo, intitulado: O Panorama: um Jornal Instrutivo. 

Inspirado no The Peny Magazine, o jornal inglês que lhe serviu de modelo, e, 

sob a orientação do seu fundador e primeiro Director, Alexandre Herculano, O 

Panorama, no seu conjunto revelou-se como uma publicação à altura da fasquia que os 

Estatutos da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis lhe impuseram. Muitas 

foram as luzes que jorraram a favor da causa da instrução, tendo-se revelado como 

verdadeiro instrumento de difusão de conhecimentos entre o povo. Nesse sentido, 

podemos afirmar com segurança que O Panorama, ao longo de dezoito anos de 

publicação, assumiu a missão que se propusera de contribuir para a regeneração do 

povo. Foi uma verdadeira escola de instrução popular. 

Na mesma linha de pensamento, emerge, com frequência, uma dupla 

consciencialização nas páginas de O Panorama: por um lado, regista-se a lacuna do 

poder legislativo não ter ainda adoptado um adequado plano de educação geral; por 

outro, e sem a pretensão de se substituir ao poder político, os responsáveis de O 

Panorama encararam essa lacuna como um desafio que cumpria promover, tanto quanto 

possível, o melhoramento da instrução em Portugal, oferecendo aos agentes da 

educação a indicação dos meios que parecessem mais propícios ao progresso e 

aperfeiçoamento da educação doméstica. 

Alexandre Herculano, enquanto director e principal redactor de O Panorama 

escreveu, ao longo da primeira série (1837-1839), centenas de páginas. O anonimato 

imposto pela Direcção introduziu um desconhecimento geral da autoria dos respectivos 

artigos. Dentro dos textos de carácter pedagógico, foi possível identificar, com certeza, 

alguns provenientes da pena de Herculano; outros, ainda, sem certeza absoluta, mas 

com alta probabilidade de serem escritos pela pena do fundador e principal redactor de 

O Panorama, identificámo-los como Herculanianos. Também aqui, particularmente no 
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que se refere à identificação de alguns textos, temos consciência de que o sucesso foi 

apenas relativo e parcial.  

Partindo desses textos e, no que diz respeito às preocupações com a educação, 

agora entendidas em sentido mais estrito, importa referir que a linha gizada por 

Herculano, manteve-se praticamente inalterável ao longo da publicação, tendo-se 

registado ligeiros matizes. A educação, para Herculano, apresentava-se como uma 

realidade humana e intencional, a qual cumpria exercitar, a partir da mais tenra idade. 

Revelou-se como uma entidade complexa, de cuja decomposição resultam as seguintes 

dimensões: Educação física, moral e intelectual. 

 A mulher aparece como agente único na educação das crianças. Herculano 

defende acerrimamente esta convicção, não deixando qualquer espaço para a 

intervenção do homem, porque este “nunca será capaz de educar as criancinhas, este 

será para elas um tirano. Só a mulher compreenderá um coração infantil. Só ela com seu 

carinho pode inspirar-lhe brandura de ânimo”463. 

Esta posição estremada foi sendo afinada pelos autores que se seguiram a 

Herculano, na redacção de O Panorama, evoluindo em dois aspectos diametralmente 

opostos: 

- por um lado, fica claro que nem todas as mulheres podem ser boas 

educadores: só as virtuosas; 

- por outro, e no que diz respeito aos homens, a convicção de Herculano foi, 

em parte, relativizada, na medida em que se admitia uma excepção: um 

número muito restrito de homens poderá desempenhar as funções de 

verdadeiro educador.  

A questão da educação da “nova geração” é, da primeira à última página de O 

Panorama, a prioridade deste semanário: a regeneração operar-se-á apenas através da 

educação da “nova geração”. A geração actual está condenada, porque lhe negaram a 

educação. Mesmo que lhe fosse facultado o acesso à instrução, esta continuaria 

condenada, porque há uma convicção, transversal aos diferentes autores, de que é na 

infância que se moldam as pessoas: “é de pequenino que se torce o pepino”. 

Outra linha de pensamento que emerge com muita frequência ao longo das 

páginas de O Panorama, é a concepção que defende que a educação de um país precede 

                                                 
463  Pan 1838, p. 212. 
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necessariamente o seu desenvolvimento: sem instrução não há aperfeiçoamento das 

pessoas; com homens incultos não é possível desenvolver as instituições; com 

instituições obsoletas a ilustração de um país é uma miragem: “Ilustre-se, civilize-se, 

aprenda a conhecer o que lhe convém, […], que depois será o próprio povo quem, sem 

socorro do governo, e até apesar do governo, se preciso for, que abrirá canais e estradas, 

melhorará a agricultura, aumentará o comércio, aperfeiçoará a indústria”464. 

O Panorama apresenta-se como uma contínua exigência, no que diz respeito a 

uma educação de base. Reclama-se, desde a primeira à última página, a necessidade de 

promover uma instrução nacional, gratuita e obrigatória para todas as classes e géneros. 

Tornando-se esta convicção apanágio dos colaboradores de O Panorama, reclama-se 

com urgência a indispensabilidade de coordenar e implementar um plano para a 

educação da geração futura. Por isso, O Panorama, sem a pretensão de se substituir ao 

poder legislativo, ofereceu, de acordo com a sua vocação, ao poder político três 

propostas de reforma para resolver o problema da educação em Portugal, entre muitas 

sugestões avulsas. Combate-se, ao longo de todo O Panorama a falácia daqueles que 

sustentam que o ensino e a instrução nas classes inferiores representam uma ameaça 

para sociedade: defende-se abertamente que um povo instruído há-de conhecer mais 

depressa, do que o ignorante que o seu interesse consiste na paz e na ordem pública. Daí 

que o consideremos um baluarte da instrução popular, não sendo por acaso que 

encontramos um tão grande número de artigos, de diferentes autores, com esse título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
464  Pan 1839, p. 66. 
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ANEXOS 

a) Estatutos da Sociedade Propagadora de Conhecimentos Úteis 

Capítulo I 

DA SOCIEDADE 

Art. 1.º - Propagar os conhecimentos úteis por todos os meios de que possa dispor, e desde já, 
por meio duma publicação semanal, é o fim a que a Sociedade se propõe. 

Art. 2.º A Sociedade se denominará - «Propagadora de Conhecimentos Úteis». 
Art. 3.º - O capital da Sociedade será de 10 000$00 dividido em duas mil acções, de 5$000 rs. 

cada uma. 
Art. 4.º - A Sociedade será representada, em todas as suas transacções, pela direcção, a qual 

administrará os seus fundos e negócios. 
Art. 5.º - O primeiro ano administrativo da Sociedade findará no dia 30 de Junho de 1838, 

seja qual for o tempo decorrido. 
 

Capítulo II 

DOS ACCIONISTAS 

Art. 6.º É accionista quem subscrever por uma ou mais acções. 
Art. 7.º Os accionistas poderão vender ou trespassar as suas acções; porém, não ficarão 

exonerados da sua responsabilidade, sem que as acções se averbem ao cessionário. 
Art. 8.º As acções serão entregues aos subscritores no acto de pagamento da segunda 

prestação. 
Art. 9.º  A primeira prestação será de 1$000 rs. por cada acção. 
Art. 10.º Cumpre aos accionistas pagar o restante das suas em prestações de 500 rs. por 

acção no prefixo prazo de trinta dias da data do anuncio inserido no Jornal da 
Sociedade. Os intervalos de uma prestação à outra serão de menos de 30 dias. 

Art. 11.º O accionista que, no prazo marcado no artigo antecedente, não satisfizer as 
prestações que lhe forem exigidas, será excluído da Sociedade, e perdera a 
totalidade das suas entradas anteriores. 
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Art. 12.º  As acções dos que deixarem de pagar as prestações reverterão em benefício da 
Sociedade. 

Art. 13.º Somente a Assembleia-geral poderá modificar disposições do art. 11º a respeito de 
qualquer accionista, cujas particulares circunstancias mereçam uma medida de 
excepção. 

Art. 14.º O accionista de uma ou mais acções é obrigado a tomar, por dois anos somente uma 
assinatura do jornal. 

Art. 15.º Os concessionários de uma ou mais acções serão igualmente obrigados a preencher o 
tempo da assinatura do artigo antecedente desde a date em que a acção ou acções 
lhes forem averbadas. 

Art. 16.º O accionista que, um mês depois da entrega do primeiro número do jornal, não tiver 
satisfeito a importância da sua assinatura, perdera o direito de sócio, e ficara portanto 
incurso nas disposições dos artigos 11.º e 13.º. 

Art. 17.º  Os accionistas, na conformidade do art.º 543.º do Código do Comércio, não são 
responsáveis por maior quantia do que o capital nominal de suas acções. 

Art. 18.º É permitido aos accionistas examinar os livros e as contas que a direcção há-de 
apresentar no fim de cada ano administrativo, as quais estarão patentes por cinco dias 
na forma do ART.º 

Capítulo III 
DA DIRECÇÃO 
Art. 19.º  A administração da Sociedade será confiada a três directores, que serão accionistas 

de uma ou mais acções, e que exercerão gratuitamente este encargo. 
Art. 20.º  Os directores serão eleitos anualmente pela Assembleia-geral, e poderão ser reeleitos, 

uma ou mais vezes. 
Art. 21.º  A eleição será feita por escrutínio secreto, por listas de três nomes, a pluralidade 

absoluta de votos. Não ficando todos apurados na primeira votação, se procederá a 
segundo escrutínio forçado, em que entrarão os nomes mais votados, no dobro dos 
lugares que faltarem a preencher. 

Art. 22.º  Em caso de empate, decidirá a sorte. 
Art. 23.º Haverá três substitutos que serão eleitos do mesmo modo que os directores. 
Art. 24.º Todos os semestres, a direcção apresentará à Assembleia-geral um relatório das suas 

operações, sobre as quais a Assembleia será ouvida e consultada. 
Art. 25.º A Direcção terá sempre, a escrituração em dia, a qual será feita pelo método de 

partidas dobradas com um sistema, claro, de livros auxiliares. 
Art. 26.º  No dia 30 de Junho de cada ano se fecharão as contas e livros da Sociedade, e se 

dará um balanço geral, o qual, e todos os mais documentos da sua administração, 
serão apresentados a Assembleia Geral até ao dia 31 de Julho seguinte. 

Art. 27.º A Assembleia -geral, na sessão em que as contas lhe forem apresentadas, nomeará 
uma comissão de cinco membros para as examinar. 0 Relatório da Direcção e o 
balanço com todos os livros e documentos, que lhe digam respeito, estarão patentes 
por espaço de cinco dias no escritório da Direcção antes que seja apresentado a 
Assembleia -geral o parecer da comissão. 

Art. 28.º  Depois que o parecer da comissão do exame das contas for aprovado pela 
assembleia, se procederá a eleição de novos directores, entre os quais haverá 
sempre um da Direcção antecedente, o qual será eleito em escrutínio separado, onde 
entrarão os nomes dos três directores precedentes. 
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Art. 29.º  A nova Direcção passará a que acabar quitação do recebimento das existências que 
constarem do balanço. 

Art. 30.º Todos os anos se fará um dividendo dos interesses, no caso de os haver, podendo a 
Assembleia -geral convertê-los, no todo ou em parte, em fundos de reserva. 

Art. 31.º- Os cheques, quitações, contratos, ordens de pagamento, e em geral todos os 
documentos administrativos, só terão validade sendo assinados pelos três directores. 

Art. 32.º  Todas as deliberações da Direcção serão tomadas a pluralidade de votos, e serão 
lançados em um livro de actas, podendo qualquer director, que for vencido, declarar 
na mesma o seu voto. 

Art. 33.º  O saldo da caixa da Sociedade será entregue to das as segundas-feiras, pelo menos, 
no Banco de Lisboa. 

Art. 34.º  Os directores servirão por turnos, um cada semana, e a Direcção se reunirá, ao menos 
duas vezes por semana, para o expediente geral da Sociedade, 

Art. 35.º  Os empregados da Sociedade serão da escolha da direcção, mas os ordenados, que 
lhes arbitrar, serão dependentes da aprovação da Assembleia-geral. 

Art. 36.º  Em igualdade de circunstâncias, serão preferidos para empregados da Sociedade os 
que forem accionistas. 

Capítulo IV 
DA ASSEMBLEIA-GERAL 
Art. 37.º A Assembleia-geral será composta dos cem maiores accionistas, residentes em 

Lisboa, e se julgará constituída, seja qual for o número dos sócios presentes, uma vez 
que tenham sido previamente avisados por anúncio nos jornais, com antecedência 
de três dias pelo menos, salvo em caso urgente. 

Art. 38.º  O accionista que for nomeado director terá assento na Assembleia-geral durante o 
exercício desse cargo, ainda que não esteja nas circunstâncias do artigo antecedente. 

Art. 39.º Os accionistas que forem convocados para a formação da Assembleia-geral, e que 
não puderem comparecer, deverão participar, por escrito, o seu impedimento, com 
antecedência de 24 horas, a fim de se convocar o imediato. Deixando de comparecer, 
sem esta formalidade, se entendera que renunciam ao seu direito, o qual poderão 
recobrar, apresentando-se novamente. 

Art. 40.º A Assembleia-geral, na primeira reunião anual deverá começar os seus trabalhos, 
procedendo a eleição de um Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Vice-Secretário, 
que exercerão gratuitamente estes cargos. A eleição será feita por escrutínio secreto, a 
pluralidade absoluta de votos. 

Art. 41.º Pertence ao Presidente da Assembleia-geral fazer as convocações, tanto ordinárias como 
extraordinárias. 

Art. 42.º  Na Assembleia-geral nenhum accionista pode ser representado por 
procurador. 

Art. 43.º A Assembleia-geral se reunirá: 

   1.º Para os casos marcados nestes estatutos. 
   2.º Quando a Direcção julgar conveniente. 
   3.º Se doze accionistas, pelo menos, que pertencerem à 

Assembleia-geral, o pedirem em carta dirigida ao Presidente, 
motivando a causa e fim, para que requerem a convocação. Os 
signatários da carta deverão comparecer, ao menos na maioria, 
para que tenha efeito esta reunião. 
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Art. 44.º Todas as deliberações da Assembleia-geral serão decididas pela 
pluralidade relativa de votos presentes, e lançadas no livro das actas. 

Capítulo V 
DO JORNAL 

Art. 45.º  Haverá um jornal, publicado pela Sociedade, destinado a promover a 
instrução, principalmente conhecimentos úteis. 

Art. 46.º  Este Jornal será intitulado – «PANORAMA LITERÁRIO E 
INSTRUTIVO»; conterá oito páginas de quarto grande e duas colunas, e 
cada número terá uma ou mais estampas que sirvam de ilustração a algum 
ou alguns artigos do texto. 

Art. 47.º O Jornal se ocupara de considerações sobre a Historia Nacional e 
Estrangeira; notícias de antiguidades e monumentos; estatística e 
geografia do país, biografia de nossos varões ilustres, em armas e em letras; 
literatura propriamente dita, compreendendo os elementos da teoria do 
discurso e a sua aplicação a língua portuguesa. A jurisprudência, a 
Economia Politica, o Direito Administrativo, a Industria, o Comercio e as 
Belas Artes servirão também de assunto a alguns artigos, pobres de 
aparato tecnológico, rico de noções simples e úteis. 

Art. 48.º Além destes objectos o Jornal apresentará também extractos de viagens 
interessantes, artigos curiosos de Ciências Naturais, ideias as mais elemen-
tares de Astronomia e de outros ramos agradáveis das Matemáticas. 
Máximas morais, bela poesia e anedotas históricas e pouco vulgares 
entrarão também no quadro do jornal. 

Art. 49.º- O Panorama se deverá extinguir, não somente pela pureza do seu estilo e 
escolha das matérias, mas também por seu constante respeito à moral 
pública. Não se intrometerá jamais em polémica política, nem mesmo 
com disfarçadas alusões ou apólogos chistosos.  

Art. 50.º- O jornal publicar-se-á todos os sábados. O preço de cada número será de 
25 rs., com rosto e índice no fim do ano. 

Art. 51.º - A Direcção fará distribuir gratuitamente pela Casa Pia, Casa d’Expostos, 
asilos de Primeira Infância, Aulas de Instrução Primária, e em geral por 
todos os estabelecimentos Pios, alguns exemplares de cada número, que 
facilitem aos alunos a leitura desta publicação. 
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