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RESUMO 

 

 O presente trabalho foi concebido no âmbito educacional, em particular, no que 

concerne à área disciplinar de História e Geografia de Portugal, designadamente, do século 

XIX.  

 O trabalho intituldado Evolução do Ensino: do Liberalismo à Regeneração inicia-se 

com o índice e a introdução, ao qual se segue a metodologia utilizada. Seguidamente, 

dámos início ao primeiro capítulo no qual é realizada uma breve contextualização política 

que se enquadra entre o liberalismo e a regeneração, ao que se segue, um segundo capítulo 

que abarca uma síntese sobre a evolução do ensino, no mesmo campo temporal e, por fim, 

um terceiro capítulo, onde são tratadas algumas reformas realizadas e seus autores, no 

campo do ensino, no mesmo período.  

 O trabalho está organizado da seguinte forma: Índice e introdução, onde é tratada a 

metodologia utilizada; O capítulo I envolve a contextualização do trabalho, entre o 

liberalismo e a regeneração; O capítulo II abarca a evolução do ensino, no mesmo período; 

e o capítulo III, onde são abordadas algumas reformas educativas deste período e respetivos 

autores. 
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ABSTRACT 

 
The current work was conceibd in the educational área, in particular, in which it 

concerns to the disciplinary area related to the history and Portuguese Geography, namely, 

in the XIX century. 

The work intitled Evolution of the teaching: from the Liberalism to the 

Regeneration it begins with index and introduction, in which it is followed by the used 

metedology. Then we start the first chapter in which a a brief political contextualization 

that fits between liberalism and regeneration, after that a second chapter follows that 

embraces a synthesis about the evolution of teaching, in the same temporal field and, at the 

end, a third chapter, where some made reforms and it`s authorsare are treated, in the field of 

teaching, in the same period of time. 

The work is organized in the following manner: Index and introduction where the 

metedology used is treated; Chapter I involves the contxtualization of the work, between 

liberalism and regeneration; Chapter II embraces de evolution of teaching , at the same 

period of time; Chapter III is where some educational reforms ara aproched in this period 

of time and by respectively authors. 
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INTRODUÇÃO  

 

  O presente trabalho designado Evolução do Ensino: do liberalismo à regeneração 

surge no decorrer das aulas de estágio de História e Geografia de Portugal integradas no 

Mestrado em Ensino do 1º e 2º ciclo do Ensino Básico pertencentes à cadeira curricular: 

Estágio II. Este estágio engloba a lecionação das áreas disciplinares integrantes do currículo 

do 2º ciclo do Ensino Básico como a Matemática, as Ciências da Natureza, o Português e a 

História e Geografia de Portugal. 

Deste modo, durante a lecionação das aulas, o meu grupo de trabalho considerou, tal 

como eu, que os manuais escolares utilizados para a elaboração das aulas de estágio eram 

demasiado superficiais para a preparação e fundamentação das aulas. Esta lacuna foi 

partilhada com o nosso orientador que nos sugeriu bibliografia para auxiliar a preparação das 

aulas de estágio e, simultaneamente, aprimorar a nossa profissionalização. Cada elemento do 

grupo aprofundou um tema diferente, de acordo com os conteúdos específicos das aulas que 

iria lecionar e desta pesquisa nasceu a ideia da apresentação deste trabalho. 

 Em suma, a elaboração desta investigação requereu a conceção de um enquadramento 

teórico que auxiliasse a contextualizar política e socialmente esta fase da história que 

compreende o espaço temporal entre o liberalismo e a regeneração. Seguidamente, tornou-se 

pertinente enquadrar também a evolução do ensino durante a mesma época para nos situarmos 

historicamente sobre o estado do ensino naquela época. Por fim, tratamos de conhecer 

algumas das reformas mais importantes criadas neste período e de seus autores para entender 

as mudanças reais concretizadas no ensino até então.  

 Este trabalho pretende ser um contributo para o conhecimento da evolução do 

ensino no período que vai do liberalismo à regeneração. Neste sentido, é nossa convicção 

que pode ser uma ferramenta que muito deve ajudar os professores no ensino da área 

disciplinar de História e Geografia de Portugal, no 2º Ciclo do Ensino Básico. 

Deste modo, é pretensão mostrar como a investigação de novas fontes bibliográficas 

pode servir de ferramenta para a lecionação desta área. Dentro deste pressuposto, nasceu o 

interesse deste trabalho, associado à lecionação desta área temática.  
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 Relativamente aos procedimentos metodológicos, esta investigação contou com a 

revisão bibliográfica de textos de historiadores reconhecidos que nos ajudaram a perceber 

os caminhos trilhados pela pedagogia oitocentista, particularmente, no período que se 

seguiu à Convenção Évora-Monte.  

O tema escolhido para esta investigação é a “Evolução do Ensino: do Liberalismo à 

Regeneração”. A justificação da escolha do tema prende-se com o meu reconhecimento, 

assim como do meu grupo de estágio, aquando da concretização do mesmo, da 

insuficiência dos manuais escolares de História e Geografia de Portugal do 6º ano de 

escolaridade, no ensino desta área curricular. Este instrumento de trabalho trata os 

conteúdos temáticos, muito superficialmente, colocando em causa a fundamentação 

necessária à lecionação destas aulas. Assim sendo, constatamos que eram necessários textos 

que aprofundassem mais as unidades temáticas.  

Assim sendo, este trabalho reflete a preocupação de apetrechar os novos professores 

com instrumentos que lhes permitam responder às exigências que esta unidade curricular 

reclama. Neste seguimento, levantamos as seguintes questões: Em que medida as reformas 

da educação no liberalismo contribuíram para a regeneração do país?; Que outros projetos 

culturais intentaram a regeneração? 

 No sentido de dar resposta à problemática levantada anteriormente, avançamos com 

as seguintes hipóteses: É possível que as reformas tenham contribuído para a alfabetização 

e para a mudança do país e da vida das pessoas. 

 Neste seguimento, traçamos como objetivos as seguintes metas: Perceber se os 

esforços levados a cabo pelo liberalismo, no âmbito das reformas educativas, respondem às 

metas ambicionadas pela regeneração; Sinalizar outros esforços levados a cabo, no 

contexto da regeneração, para valorizar as pessoas e promover o desenvolvimento do país. 

Tomamos como objetivo contribuir para a elaboração de um instrumento que possa apoiar 

os professores estagiários que lecionam estes conteúdos programáticos da disciplina de 

História e Geografia de Portugal, do 6º ano de escolariedade, do 2º ciclo do ensino básico. 

 Para a elaboração deste trabalho foi necessário pesquisar fontes bibliográficas da 

época, particularmente, O Panorama, bem como, autores que tratassem deste período 

temporal que compreende o liberalismo e a regeneração, assim como, de historiadores que 
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abordassem a temática do ensino, no mesmo período. Para levar a cabo esta investigação, 

pesquisamos os seguintes conteúdos a saber: no primeiro capítulo foi realizada a 

contextualização, onde foi tratado o contexto político que vai do liberalismo à regeneração, 

num segundo capítulo, foi estudada a evolução do ensino, no mesmo período e , por fim, 

num terceiro e último capítulo, a reforma de Costa Cabral, o método portugês de Castilho e 

o contributo do jornal literário e instrutivo O Panorama, de onde se destacam três 

propostas, que cooperaram significativamente para a renovação do ensino em Portugal.
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Capítulo I – CONTEXTUALIZAÇÃO POLÍTICA 

 

1.1. Antecedentes da Revolução 

No último quartel do século XVIII, a evolução das sociedades da europa está 

intimamente ligada à política internacional. Esta interligação é notória quando observamos a 

ordem e o conceito dos acontecimentos. A independência dos Estados Unidos da América e a 

Revolução Francesa, em 1776 e 1789, respetivamente, motivaram as alterações determinantes 

na política europeia.  

Entre o final do século XVIII e o início do século XIX, as potências europeias 

permaneceram quase sempre em guerra obrigando a um enorme esforço económico e militar. 

Este facto aliado à neutralidade portuguesa fez prosperar comercialmente Portugal, até 1807. 

“O grande comércio marítimo português beneficiou destra neutralidade, que acautelava a 

liberdade de circulação dos mares, o transporte de mercadorias para os países em guerra em 

navios dos Estados neutros e estimulava o circuito mercantil com a América do Norte, para 

onde afluía vinho, em troca de milho e arroz da Carolina.” (Mattoso, 1998, p. 21) 

Porém, a bonança “teve os seus dias contados” quando a França obrigou Portugal a 

aliar-se contra a Inglaterra, deixando-o numa posição difícil.
 
Se por um lado, estava a França, 

com um exército que controlava a europa, territorialmente, por outro, encontrávamos a 

Inglaterra, que por sua vez, dominava o mar. Portugal procurou então, secretamente, agradar 

às duas potências, sem tomar partidos para evitar um confronto.
 
 

Para agravar a situação, a 29 de Novembro de 1807, no Alto de Santa Catarina, em 

Lisboa, poder-se-ia avistar junto ao mar as velas de dezenas de barcos, navios de guerra e 

mercantes. Estávamos a presenciar a partida do príncipe regente de Portugal, (futuro D. João 

VI), para o Brasil, juntamente com a sua família, determinadas personalidades da corte, dos 

tribunais e das forças armadas.
 
 

Ao todo, formavam alguns milhares de pessoas a bordo. Apenas permaneceram em 

Lisboa aqueles que não tinham meios para poder sustentar a viagem até ao Brasil, entre eles: 

o povo, os militares que obedeciam a ordens para permanecerem nos seus postos e parte da 

população que via nos franceses uma possibilidade de modernização.
 
“O príncipe D. João (rei 

D. João VI a partir de 1816) e os seus colaboradores tinham uma boa razão: tentavam escapar 
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ao exército francês, cuja vanguarda entrou em Lisboa precisamente no dia seguinte à saída da 

frota. Começava assim em Portugal aquela época que a periodização convencional chama 

«contemporânea»” assim afirma Ramos (2009, p. 439). 

Contudo, não estava nos planos de Portugal perder as receitas vindas do Brasil que 

representavam uma enorme fatia da sua economia, nem perder os privilégios e o poder da 

monarquia que Napoleão impusera no resto da Europa. Se Portugal se aliasse à França 

correria o risco de perder o Brasil, por consequente, se se aliasse à Inglaterra corria o risco de 

perder Portugal. Nenhuma das opções trazia benefícios mas a neutralidade também não era 

uma opção. Deste modo, no final de 1807, os ingleses e os franceses entraram em Portugal. 

Os ingleses entraram por Lisboa e os franceses por Espanha. 

A partida de D. João para o Brasil era também uma exigência feita pelos ingleses que, 

apesar de tudo, era mais fácil de confiar, dado que Napoleão tinha má reputação no trato que 

fazia aos monarcas da Europa.
 
 

Quando o príncipe partiu para o Brasil, deixou ao governo de Portugal um Conselho 

de Regência. Havia a intenção de receber os franceses como aliados e assim tentar a partir do 

Brasil ter alguma influência em Portugal. Assim aconteceu, não foi oferecida resistência ao 

exército francês. O governo português quis evitar um confronto violento com a França e 

assim preservar Portugal da brutalidade da guerra. Contudo, a tentativa de nos mantermos 

neutros não passou de uma ilusão. 

Mais tarde, com aspiração de controlar a esquadra inglesa, em Lisboa, a força militar 

francesa aliou-se à espanhola no tratado de Fontainebleau que consistia em dividir Portugal 

em três partes, cabendo o centro aos franceses.  

A primeira invasão é liderada pelo general Junot e chega a Lisboa em 1807, 

prolongando-se até 1808. “O exército atravessou o País sem encontrar nenhuma resistência, 

nem organizada, nem popular. Junot (…) vinha mesmo como um libertador: era a Revolução 

que, com ele, chegava enfim a Portugal (…) as invasões francesas foram o primeiro episódio 

das lutas entre o absolutismo e o liberalismo no nosso país.”, conforme atesta  Saraiva (2007, 

p. 267). 

Depois de se acomodar em Lisboa, Junot anunciou aos portugueses novos tempos de 

desenvolvimento e de liberdade, comprometendo-se na criação diversas obras. Durante algum 

tempo, o general Junot residiu o governo de Lisboa sem revogar a junta de regência das suas 
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funções. Porém esta seria sempre comparecida por um comissário francês. Junot tinha a 

ambição de enriquecimento e de ascensão social. Mesmo tendo recorrido à brutalidade tentou 

deixar uma boa imagem no país retratando-se num quadro protegendo Lisboa, fazendo-se 

passar por maçon e ao mesmo tempo por protetor da Igreja portuguesa. Assim conseguia 

agradar a todos. 

Em Maio de 1808, com a retirada dos espanhóis do território português para Madrid 

para lutarem contra os franceses, a maior parte do território português ficou livre. Deste 

modo, houve uma esperança por parte dos portugueses de lutarem contra o exército francês ao 

qual Junot respondeu brutalmente. Em Évora, o general Loison que por não ter um braço era 

popularmente conhecido como Maneta, ficou conhecido pelo povo na expressão «ir para o 

maneta» que significava perecer. O general francês cometeu um massacre pelo atrevimento 

das pessoas em tentarem resistir ao seu exército. Em Beja, o exército português tinha sido 

desarmado e desmobilizado, conforme afirma
 
Ramos (2009). 

Esta situação teve término, a 1 de fevereiro de 1808, com a alteração dos objetivos de 

Napoleão que inicialmente eram somente o domínio militar de Portugal.
 

Napoleão 

ambicionava então a agregação política da península e assim dissolveu o Concelho de 

Regência e deu lugar um Concelho de Governo que embora fosse constituído pelos mesmos 

membros da regência era chefiado por Junot. Criou o cargo local de corregedor-mor que era 

um governante de província com o poder centralizado que apenas obedecia às ordens do 

general. Este cargo era somente constituído por cidadãos franceses. 

Contudo, as mudanças não se ficaram por aqui, foram enviados para França os 

militares portugueses e os cavalos que ainda restaram: “ no estado mais miserável que se pode 

imaginar” conforme sustenta Banha (2007, p. 20). Dos soldados com menos tempo de serviço 

foram selecionados os melhores e as mais preparadas forças do Exército Português, 

comandados por ilustres militares portugueses (Marquês de Alorna, Gomes Freire de 

Andrade, Manuel Inácio Pamplona, Corte – Real, Freire Pego, Marquês de Loulé, Manuel de 

Mascarenhas, etc.) Cerca de nove mil homens criaram a Legião Portuguesa que combateu 

pela Europa, junto com o exército de Napoleão, voltando a Paris apenas uma centena de 

sobreviventes portugueses.
 
  

Com a chegada de Junot houve a intenção de se nomear um novo rei para Portugal e 

foi conduzido para Baiona uma mensagem a Napoleão por uma digna representação do reino 
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de Portugal, constituída por bispos, nobres, magistrados e pelo povo. Esta mensagem era um 

projeto de Constituição tendo surgido aqui, em Portugal, a primeira tentativa de implantação 

do constitucionalismo.
 
“Mas nem Junot remeteu o projeto para França, nem a evolução dos 

acontecimentos permitiria que a fugaz ocupação francesa se transformasse em revolução 

liberal.” Uma boa parte das alíneas mencionadas neste documento de 1808, formaram a 

Constituição de 1822. (Saraiva, 2007, p. 270). 

Em 1808, inicia-se um processo gradual de descolonização do Brasil. Com a abertura 

dos portos brasileiros aos navios estrangeiros houve muitas alterações. Houve a conceção de 

fábricas com aparelhos ingleses, a criação da Junta do Comércio, da Casa da Moeda e do 

Banco do Brasil. Criaram-se ainda seguradoras, estaleiros, estradas, jornais e 

estabelecimentos de ensino superior. A Academia Militar, também criada nesta altura, formou 

muitos líderes do Brasil cuja independência estava iminente. A colonia já se encontrava mais 

evoluída, em certa medida, que o país colonizador ao ser criado o Banco do Brasil antes de 

sequer existir qualquer banco em Portugal. 

Apesar de não ter havido resistência à primeira invasão francesa o mesmo não se pode 

dizer em relação à segunda invasão que acontece em 1809 e chega até ao Porto. O general 

Soult teve de enfrentar a valentia do povo e das suas tropas. O conceito de ser patriota ou 

antiliberal entrou em conflito e qualquer tentativa de deter a multidão ou apaziguar o 

confronto era entendida como uma oposição, colocando em perigo os apaziguadores que eram 

vistos como desleais por parte dos oficiais.  

Entre 1810 e 1811 surge a terceira invasão liderada pelo general Massena e vai até às 

linhas de Torres Vedras mas, mais uma vez, com o auxílio dos ingleses, o povo português 

retaliou. Segundo verifica (Homem, 2000, p. 265) “As três invasões francesas que assolaram 

Portugal entre 1807 e 1810 foram a resposta encontrada por Napoleão Bonaparte para impor 

aos governantes portugueses a obediência ao bloqueio continental, a cujas consequências, eles 

se tinham procurado furtar, recorrendo a manobras dilatórias.”  

Com a ida de D. João VI e de todo o governo português para o Brasil, o Rio de Janeiro 

passa a capital de Portugal e o pacto colonial é posto de parte. Este pacto consistia no 

monopólio da exploração económica, por parte do país colonizador, em troca de proteção pelo 

país colonizado.  
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Os portugueses queriam a corte em Lisboa pois receavam que a ida dos reis para o 

Brasil os tornassem colónia da própria colónia. A colónia passa a ser sede de governo com a 

partida da família real para o Brasil. D. João VI permanece no Brasil até 1821, sendo em 

1815, aclamado reino.
 
Com isto o Brasil passa a ter uma gradual autonomia económica. Esta 

autonomia potenciava ainda uma tendencial desagregação política com influência da já 

independente América do Norte, conforme sustenta Bonifácio (2010). 

No Recife, em 1817, surgiu uma rebelião contra os portugueses difundindo-se o 

pensamento republicano devido à junção económica que existia com os Estados Unidos. O 

corte aos produtos portugueses que eram substituídos por outros como a cachaça e a mandioca 

trouxe graves problemas económicos a Portugal. O Brasil passou de financiador a financiado, 

tornando-se um dispêndio para o país. 

 

1.2. A revolução 

Segundo afirma Braga (2010), o governo português estava entregue a uma junta de 

regência que obedecia a ordens vindas do Brasil. Contudo este estava fragilizado pela 

ausência do rei e submetia-se às ordens dos oficiais ingleses. A grande fatia das receitas 

portuguesas era gasta pelo exército. A população portuguesa não tinha muito agrado pelo 

exército e também ele se dividia quando os militares portugueses eram ultrapassados pelos 

ingleses nas promoções.
 
 

Em 1818, alguns dos burgueses mais educados, criaram uma tertúlia, à qual deram o 

nome de Sinédrio. Esta tertúlia teve muitos simpatizantes que, mais tarde, vieram a apoiar a 

futura Constituição. Estes pretendiam manter comunicação, discutir e acompanhar Portugal e 

Espanha, politicamente.  

Aos liberais que originaram a revolução de 1820 foi dado o nome de vintistas e ao 

período da revolução liberal foi denominado vintismo. Os autores da revolução cooperaram, 

mais tarde, na elaboração da Constituição de 1822. Esta era baseada na Constituição de 1812 

de Espanha, designada Constituição de Cádis, e na Revolução Francesa. 

Em 1817, os portugueses estavam muito descontentes conforme sustenta Oliveira 

Marques (2003, p. 446), “Os Portugueses sentiam-se abandonados pelo seu monarca; 

queixavam-se da constante drenagem de dinheiro para o Brasil na forma de rendas e 
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contribuições; lamentavam o declínio comercial e o permanente desequilíbrio do orçamento; 

ressentiam-se da influência britânica no exército e na Regência; (…).”.  

A 15 de Setembro, ocorreu um segundo levantamento, em Lisboa, que depôs o 

Governo. O primeiro, saindo vitorioso, formou, ele mesmo, uma nova Regência liderada por 

Freire de Andrade. Posto isto, os liberais do Norte foram até Lisboa e uniram-se ao Sul 

formando uma nova Junta Provisional, estruturaram as eleições para as Cortes com Freire de 

Andrade na presidência e António da Silveira na vice-presidência.  

Para agravar a situação, a perseguição aos conspiradores levou à execução de doze 

pessoas, entre elas, o tenente-general Gomes Freire de Andrade, acusado de liderar a 

conjuração conforme sustenta Braga (2010, p. 38), “O general Gomes Freire foi executado 

próximo da fortaleza de S. Julião, e outras sete vítimas enforcadas no campo de Sant’Ana, 

decapitadas e depois queimadas.”
 
Esta resposta bárbara por parte do Marechal levou a uma 

tomada de posição daqueles que se consideravam neutros. O triunfo do liberalismo em 

Espanha, no início de 1820, permitiu ainda contactos com os espanhóis. Com a ida de 

Beresford ao Brasil para negociar os seus poderes com o D João VI e a tomada de posição dos 

indecisos, chega o momento ideal para uma revolta.
 
 

No Porto, a 24 de agosto de 1820, com o afastamento do Marechal, o exército 

revoltou-se conquistando, rapidamente, todo o norte, formando uma Junta Provisional do 

Governo supremo e do Reino liderada por António Silveira. Esta organização tinha como 

propósito o Governo e a aprovação de uma Constituição e por isso pretendia reunir as Cortes.
 
 

A Constituição definia que o poder de legislar cabia às Cortes, ao rei o poder de 

executar e eleger os ministros; e o poder judicial cabia aos tribunais com juízes. O rei não 

podia suspender as cortes e por isso o parlamento além de legislar também traçava o destino 

político do Governo, conforme afirma
 
Ramos (2009). 

A primeira dificuldade sentida pela revolução aconteceu, no dia de S. Martinho e por 

isso lhe foi dado o nome de Martinhada. Em 11 de novembro de 1820, ocorreu um golpe 

militar que se opunha à governação pela Junta Provisional do Governo Supremo do Reino, e 

ao sistema eleitoral. Por fim, adotou-se um sistema de eleições por camadas ou trifásico, ou 

seja, que o povo votasse nos compromissários que nomeavam os eleitores que escolhiam os 

deputados. Havia aqui a oposição de ideias entre os elementos do Sinédrio e do exército. A 
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Martinhada conseguiu vencer os objetivos propostos mas, por pouco tempo, uma semana 

depois, as decisões foram anuladas por uma fação do exército mais avançada.  

No final de 1820, a corte eleita, extinguiu a Junta Provisional, exigiu o regresso do rei 

e o juramento, pelo mesmo, dos pontos essenciais da Constituição vindoura. Posto isto, 

elegeu, no início de 1821, um novo governo para presidir até à chegada de D. João VI.
 
Em 

julho de 1821, o rei regressa a Lisboa e apesar da apreensão relativamente à aceitação da 

Constituição e da escolha de ministros mais conservadores, durante dois anos, governa de 

acordo com o prometido. No entanto, o infante D. Miguel, seu filho, e a rainha Carlota 

Joaquina, sua esposa, não aceitaram tão bem esta nova monarquia constitucional, assim 

sustenta
 
Oliveira Marques (2003). 

Contudo, segundo o mesmo autor, os Liberais discordavam em muitos pontos, entre os 

quais, quanto à eleição das Cortes, pois desejavam que estas fossem eleitas por todos, sem 

distinção da classe social. Durante algum tempo, juristas e burocratas elaboraram uma 

Constituição deveras revolucionária. De todas as alterações realizadas podemos sublinhar: a 

alteração das instituições, a retirada de regalias, a ordenação da liberdade de imprensa e a 

abolição da inquisição. 

Inicialmente, os liberais tinham conseguido manter a monarquia constitucional mas 

com a independência do Brasil, a 7 Setembro de 1822, tudo se altera, conforme verifica 

Torgal (1980, p. 281) “a independência da joia mais preciosa do nosso império ultramarino, 

ocorrida em setembro de 1822, facilmente desmoralizaria a consciência portuguesa, e até o 

próprio sector arreigadamente liberal, que então denunciava o mais evidente sentimento 

colonialista, tornando as condições favoráveis para uma investida das forças de oposição ao 

vintismo.”  

O Brasil era uma fonte de grande rendimento e a sua liberdade não vai ao encontro dos 

interesses portugueses. A colónia, entretanto elevada a reino, era vista como a salvação da 

economia. Os burgueses que achavam que com a Revolução iriam ter, novamente, os louros 

vindos do Brasil, desiludiram-se, e os liberais vêem-se sem apoiantes. A oportunidade é 

aproveitada pela rainha Carlota Joaquina, defensora do absolutismo, que recusa jurar a 

Constituição, facto que, naquelas circunstâncias, a torna mais popular.
 
 

Em 1823, em Espanha, os franceses intervêm e repõem o absolutismo. Deste modo, os 

absolutistas aproveitaram o momento para restituir o regime absoluto em Portugal.  
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A Vila-Francada, ou Campanha da Poeira foi uma revolta, que ocorreu a 27 de maio 

de 1823, de oposição ao liberalismo, que sucedeu em Vila Franca. O Infante D. Miguel 

pretendia, com o apoio da mãe, destronar o rei, usando como justificação o facto deste se 

deixar influenciar pelos liberais, suspendendo aqui a Constituição de 1822, conforme sustém 

Mattoso (1998). 

Ainda segundo o mesmo autor, entre 1823 e 1826 houve um tempo de grande 

incerteza entre a monarquia constitucional e a monarquia tradicional. O país estava a tentar 

recuperar das consequências económicas da independência do Brasil e os defensores do 

antigo regime culpavam os liberais pela perda do Brasil.  

D. João VI dissolve as Cortes mas recusa voltar ao regime anterior, comprometendo-se 

a criar uma nova Constituição e mais aperfeiçoada. Por um lado tínhamos a rainha Carlota 

Joaquina e D. Miguel defensores do absolutismo extremo ou de direita extrema e, por outro, o 

rei, defensor de um absolutismo moderado ou moderado de centro.  

Em abril de 1824, os absolutistas liderados por Carlota Joaquina organizaram uma 

nova revolta à qual deram o nome de Abrilada. D. Miguel aprisionou no paço o rei, seu pai, e 

os ministros, para, seguidamente, assumir o poder. Contudo, o mesmo não aconteceu, pois D. 

João VI é salvo pelo corpo diplomático, assumindo novamente o poder e D. Miguel é 

obrigado a abandonar o país.  

    

1.3. As dificuldades da sucessão 

Segundo declara Ramos (2009, p. 478), “A 10 de Março de 1826, D. João VI morreu. 

A regência por ele nomeada aclamou D. Pedro como rei de Portugal. D. Pedro sabia que a 

reunificação era impossível. No Brasil, a xenofobia contra os portugueses era crescente. 

Houve até propostas para proibir a emigração portuguesa.” Com a morte do rei, em 1826, 

perece também a promessa da nova constituição, deixando o país, assim como a sua sucessão, 

numa situação complicada.  

Se por um lado estava D. Pedro, filho primogénito, que era imperador no Brasil razão 

que o impedia de suceder ao trono em Portugal, dado que D. Pedro não podia acumular as 

duas coroas, por outro lado, estava D. Miguel conotado com a sua participação na Abrilada, o 

que não foi bem visto. Contudo, o rei, antes de falecer, escolheu D. Pedro para o suceder 
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como rei legítimo, cabendo-lhe a ele tomar uma decisão entre o Brasil ou Portugal, assim 

assegura Saraiva (2007). 

Deste modo, o imperador brasileiro é aclamado D. Pedro IV e decide renunciar ao 

trono a favor de sua filha, Maria da Glória. Esta casaria com D. Miguel, ficando este, como 

regente, à frente do governo de Portugal. Deste modo, D. Pedro elaborou uma Carta 

Constitucional de 1826, ao qual D. Miguel jurou fidelidade. Este sistema veio a denominar-se 

cartismo e foi acompanhado de uma amnistia, designando entre liberais e absolutistas os 

primeiros Pares do Reino. O sucessor provisório pretendia manter a política de seu pai e 

confiou a D. Miguel onze anos de plenos poderes para governar.  

A infanta Isabel Maria, regente interina, constitui eleições para novas Cortes, fez 

proclamar a nova rainha D. Maria II e jurar a Carta, redigida por seu pai, a todo o país. D. 

Miguel jura também a Carta, concretizou os esposais, aceitando as condições do irmão. 

Segundo salienta Oliveira Marques (2003, p. 450), “Em Viena (onde D. Miguel estava a 

residir), o Infante e futuro regente, aceitou as condições de seu irmão, jurou a carta e realizou 

os esposais com a sobrinha. Em finais de 1827 deixou a Áustria, chegando a Portugal em 

fevereiro de 1828.”  

Se por um lado, os Liberais ficaram muito satisfeitos por verem novamente, uma 

Constituição no país, por outro lado, os absolutistas descontentes pelo regresso ao passado. 

Por um período de tempo, houve alguma rebelião projetando-se uma guerra civil. A regência 

estava enfraquecida e para sua proteção pediu auxílio à Inglaterra. 

Segundo o vintismo, o rei existia por haver Constituição e o cartismo defendia que 

havia Constituição por haver rei. A Carta Constitucional era bem distinta da Constituição de 

1822. Se por um lado a Constituição havia sido produzida pelos liberais para o rei, a Carta era 

exatamente o oposto, tinha sido elaborada pelo rei para o povo.  

Os vintistas não aceitaram bem a Carta e os moderados receavam o desenvolvimento 

da contrarrevolução. D Miguel regressou ao país por entre um misto de conspiração e 

admiração pelo liberalismo. As Cortes admitiram D. Miguel como rei legítimo, voltando-se 

ao antigo regime absolutista. A perseguição aos liberais levou a concretização de muitas 

atrocidades e vítimas, levando ao horror. Muitos tiveram de se exilar em Inglaterra, Açores e 

Brasil, onde havia grupos de expatriados. De 1828 até 1834 a guerra civil instalou-se.  
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O absolutismo era, novamente, o regime adotado por D. Miguel. Assim sendo, o 

desagrado do povo levou a uma revolta, concentrada no Porto, em 1828. Houve adesão à 

revolta por todo o norte, acima do rio mondego, e de militares que levaram munições. 

Segundo sustenta Saraiva (2007, p. 287) “os principais chefes da causa liberal: Palmela, 

Terceira, Saldanha. Ao saberem dos acontecimentos em Portugal, fretaram um velho barco a 

vapor, o Belfast, que os levou ao Porto, onde instalaram um Governo Provisório. O mesmo 

navio lhes serviu para abandonarem a cidade à aproximação do exército miguelista.” A este 

acontecimento foi dado o nome de Belfastada.  

O resultado da revolta mostrou bem o quanto D. Miguel horrorizava o povo e era 

indesejado. Os revoltosos não eram apenas intelectuais como no vintismo. Agora a luta 

abarcava todas as classes sociais. Muitas pessoas sofreram com esta guerra: foram julgadas, 

presas, condenadas à forca e outras conseguiram escapar pela Galiza, partindo alguns para 

Inglaterra. A lista de presos políticos aumentou drasticamente.  

A revolta estendeu-se à Madeira e à ilha Terceira, com êxito. A Terceira, atraiu 

diversos liberalistas perseguidos, alguns deles, vindos de Inglaterra.  

O descontentamento pelo regresso ao absolutismo, pelos seus opositores, depressa se 

fez sentir. Por várias zonas do país e, em particular, no Porto, ergueu-se uma revolta militar 

que não foi bem-sucedida. Outras conjurações ocorreram mas sem o sucesso almejado. O 

regime absolutista repreendeu violentamente estas tentativas, durante os seis anos que se 

seguiram. A perseguição miguelista era de tal ordem que chegava a ser mais déspota que o 

próprio Pombal, conforme atesta Oliveira Marques (2003, p. 451), “O regime despótico de D. 

Miguel constituiu o prelúdio de uma violenta luta civil.”  

Contudo, D. Miguel não se ficou por aqui, na sua aventura governativa. Para o auxiliar 

na sua regência, não escolheu os profissionais mais capazes, o que se traduziu numa 

governação calamitosa, alienando todo o apoio internacional recebido até então. A economia 

e as finanças nacionais que por si só já não eram favoráveis, foram agravadas com o regresso 

ao antigo regime.  

 

1.4. As reformas liberais 

A grande reviravolta na política europeia acontece, em Paris, em 1830, quando rebenta 

a revolução de Julho que derruba definitivamente a monarquia de Carlos X. Esta mudança 



21 
 

revitaliza, intensamente, uma onda de movimentos liberais por toda a Europa, chegando 

mesmo ao Brasil. Em 1831, ocorreram, em Lisboa, duas revoltas que vitimaram duas centenas 

de pessoas. No mesmo ano, no Brasil, a relutância do povo ao imperador fê-lo renunciar à 

coroa e partir para Inglaterra. Apesar de não encontrar auxílio político nem em Inglaterra, 

nem em França, D. Pedro não desistiu. 

 Em Londres, comprou navios, armas e angariou mercenários com recursos que lhe 

emprestaram. Segundo alude Mattoso (1998, p. 77), “Ao chegar à Terceira, a 3 de Março, D. 

Pedro proclamara-se regente, com mandato a confirmar pelas Cortes Constitucionais, quando 

fosse possível reuni-las, e nomeou logo o primeiro governo liberal, composto por algumas das 

personalidades destacadas da área mais moderada (…) ”. 

Nos Açores, estruturou a partida para o Porto, em 1832, onde não é muito bem 

recebido quando tenta persuadir o exército de D. Miguel a juntar-se à sua tropa. Contudo, 

consegue entrar na cidade, sem resistência. A guerra entre miguelistas e liberais era desigual. 

A discrepância no tamanho do exército era abismal. O exército de D. Miguel era, cerca de dez 

vezes, superior ao de D. Pedro. Porém a habilidade dos liberais era uma grande aliada. Nesta 

luta, as tropas liberais conseguiram aceder ao mar, propositadamente, abastecendo-se de todos 

os recursos necessários para a guerra. O povo também aderiu à causa dos liberais e prestou 

auxílio com dinheiro, homens e armas. Todavia, a desproporção parecia destiná-los ao 

insucesso. 

Para aliviar a pressão que estava a ser sentida no Porto foi enviado para o Algarve um 

pequeno exército que facilmente tomou a região em junho de 1833. No mês seguinte, partiram 

para Lisboa onde penetraram sem oposição. A guerra durou mais um ano mas a persistência e 

as vitórias dos liberais foram reconhecidas pela França e pela Inglaterra. Em 26 maio de 1834, 

a vitória dos liberais foi assumida pela Convenção Évora Monte e D. Miguel partiu para o 

exílio, em 1 de junho, conforme apoia Ramos (2009). 

Apesar da luta desigual que foi travada, os liberais conseguiram vencer a guerra. Estes 

conseguiam juntar sempre as personalidades e os profissionais mais inteligentes da época. 

Desde o início da batalha que os opositores tiveram superioridade na organização das 

operações e nas estratégias de combate. Talvez a vitória se devesse a isso, ou ao facto destes 

estarem a lutar por um bem maior, por uma causa, pelo direito de regressarem à sua terra e à 

sua gente.  
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A instabilidade política após a restauração liberal era evidente. Em ano e meio, entre 

maio de 1834 e 1835, houve meia dezena de regências, sem contabilizar as substituições 

temporárias. As rebeliões, os óbitos, os roubos, o alvoroço social, as divergências partidárias 

dentro e fora do parlamento, tornavam, a estabilidade do governo, quase uma miragem. Dos 

cinco últimos governos apenas o último era claramente de esquerda. Havia uma grande 

tendência para governos liberais mais conservadores, assim suporta Mattoso (1998). 

A guerra deixou o país num estado lastimável. Ainda não nos tínhamos recomposto 

das invasões francesas, da exploração feita pelos ingleses, da agitação advinda do vintismo, 

da independência do Brasil que arrasava a balança comercial e, entretanto, sucede a guerra 

entre liberais e absolutistas, que durou alguns anos, e também não abonou a favor.  

O país estava desprovido de profissionais e equipamentos dificultando as exportações. 

Praticamente, só restava a terra que sustentava o povo e a nobreza. As despesas do estado 

eram superiores às receitas e a situação pouco se alterou durante muitos anos.  

Politicamente, o poder executivo estava frágil, a corrente política encontrava-se 

incerta, os chefes militares apresentavam-se desordenados e o povo deparava-se com a 

discriminação. Havia duas correntes políticas, por um lado a que defendia o cartismo e por 

outro a que defendia o vintismo. Os partidários do vintismo e do cartismo mudavam de 

corrente com a facilidade das oportunidades que surgiam.  

Segundo Ramos (2009, p. 496), “A morte de D. Pedro, em Setembro de 1834, 

baralhou tudo. Apesar dos seus 15 anos, D. Maria foi aclamada rainha.”. Com a sua morte no 

mesmo ano da guerra civil, a situação política fragiliza-se ainda mais. D. Maria II tinha 

apenas quinze anos e a sua jovialidade e inexperiência levaram-na a ser manipulada por 

elementos da nobreza que a persuadiam contra o liberalismo.  

A jovem rainha escolheu para a auxiliar na sua governação como chefe de ministério o 

duque de Palmela que formou uma administração centro-direita. A ele uniram-se Terceira e 

Saldanha, juntamente com grandes proprietários de terras, comerciantes abastados, donos de 

bancos, a igreja e muitos dos antigos nobres. Os interesses destes membros estavam 

constantemente acima dos interesses do país. O apoio estrangeiro para manter o 

constitucionalismo moderado era dependente de crédito externo.  

Segundo suporta Braga (2010, p. 58), “O favoritismo implantado nos conselhos 

ministeriais desde 1834 motivou o levantamento espontâneo de 1836 chamado a Revolução 
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de Setembro, e Manuel da Silva Passos, chamado repentinamente ao poder, só pode com 

satisfação imediata reestabelecer a Carta de 1822, «com as modificações que as circunstâncias 

fizeram necessárias.»” O povo estava insatisfeito com as consecutivas mudanças no governo. 

Os opositores ao governo liderados por Passos Manuel estavam atentos à situação política 

instável.  

A dissolução do parlamento ocorreu em junho de 1836, contudo, nas eleições 

seguintes, a oposição obteve a vitória. Porém, na capital, os deputados são recebidos com uma 

revolta que leva à sua demissão, em Setembro de 1836. Um novo governo é criado e liderado 

por Passos Manuel que dá a Carta como revogada e coloca a Constituição de 1822 a vigorar. 

As eleições que se seguiram permitiram criar uma nova constituição mais moderada que a de 

1822 mas mais evoluída que a carta.  

 Segundo sustenta Oliveira Marques (2003), o setembrismo de Passos Manuel depressa 

progrediu para um governo de centro-esquerda. O seu governo tomou medidas relevantes e 

progressistas. Os seus apoiantes foram a burguesia industrial urbana, a classe média dos 

comerciantes e as classes inferiores. Aqui ficavam de fora os proprietários rurais e a alta 

burguesia. A gestão feita por de Passos Manuel entre os seus apoiantes e opositores também 

não era a mais adequada, rivalizando os mesmos. O seu radicalismo não tinha força suficiente 

para permanecer e, ao fim de oito meses, cedeu o domínio a elementos mais moderados. A 

tendência do setembrismo para a moderação foi progredindo ao longo do tempo como forma 

de controlar os esforços permanentes feitos pelos opositores para voltar ao cartismo. Contudo, 

teoricamente, esta sustentou-se até 1842. 

Mesmo com os progressivos esforços de moderação, o governo de centro-esquerda 

não agradava à aristocracia e por isso, em novembro de 1836, houve um malogro golpe de 

estado por parte da rainha e seus seguidores, ao qual se deu o nome de Belenzada.  

Ao contrário de todas as anteriores revoluções que tinham sido motivadas por líderes 

de forças militares, o setembrismo foi um movimento popular, a que depois os militares 

aderiram e por isso partiu do povo. A Belenzada também ela foi travada pelo povo o que 

mostra a iniciativa, a luta e até algum poder de decisão da população no destino da política do 

país.  

A história política de Espanha e Portugal estão intimamente ligadas e um dos pontos 

da história que nos leva a fazer essa conjetura é a revolta de sargentos conhecido como o 
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Motim da Granja, em agosto de 1836, que forçou à reposição da Constituição democrática de 

1812, em Espanha. No mês seguinte, em Portugal, acontece o chamado setembrismo.  

Até à data, o setembrismo durou de 1836 até 1842 e foi a expressão mais evoluída do 

liberalismo. Esse período foi interrompido por diversas vezes por reações violentas.  

O golpe militar não aconteceu por acaso. Realmente, o país não estava bem 

economicamente e era preciso fazer algo para mudar o seu malfadado destino. O país não 

tinha indústria e os poucos empregos que havia eram no sector público. Em 1837, ocorreu 

uma rebelião liderada por Terceira e Saldanha que levou à proclamação da Carta. Por ser 

liderado por chefes do exército este episódio foi denominado revolta dos marechais, de 

acordo com Saraiva (2007, p. 300), “Em 1837 revoltaram-se e proclamaram a Carta os 

quartéis de muitas cidades da província; Saldanha e Terceira assumiram o comando do 

movimento, que por isso se chamou revolta dos marechais.” Depois de duros combates o 

Cartismo acabou por ser vencido, permanecendo apenas dois meses no poder.  

Ainda segundo o mesmo autor, Soares Caldeira, o chefe da revolução de Setembro, 

que liderava o batalhão chamado os arsenalistas preparava-se para uma nova revolta. 

Deixaram crescer as barbas para amedrontar os opositores e a burguesia, amedrontando, 

consequentemente, a população desarmada e inofensiva. Saldanha era visto pelo governo 

como um anarquista. Ele era radicalista e não tinha planos políticos. Como resposta, sucede-

se o massacre do rossio: os arsenalistas foram metralhados pelas forças do governo a 13 de 

março de 1838, no Rossio. Não há registo do número de vítimas desta trágica noite. Porém os 

liberalistas ficaram, literalmente, desarmados com este episódio lamentável.  

Na área da cultura, a governação setembrista criou diversas instituições de relevo 

destacando apenas algumas como as Academias de Belas Artes de Lisboa e do Porto, a Escola 

Médico-cirúrgica no Porto, da Escola Politécnica, em Lisboa, e a instituição dos liceus. No 

parlamento, criaram a constituição de 1838, que estabeleceria um meio-termo entre a Carta e 

a Constituição de 1822: “A 4 de Abril de 1838 jurou-se a Constituição que ao longo de um 

ano fora elaborada pelas Cortes Constituintes. Esta nova lei orgânica representava um 

compromisso entre as duas que a precederam (a Constituição de 1822 e a Carta de 1826) ” 

assim afirma Mattoso (1998, p. 88).  

Em 1839, o ministro da justiça e líder na administração da nação, Costa Cabral é visto 

como o caminho certo para manter a paz e o crescimento nacional. Contudo, é no início de 
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1842 que o ministro lidera um golpe militar pacífico, no Porto, terminando com a 

proclamação da Carta, novamente, como constituição política do país. Um novo governo é 

designado sendo, teoricamente, o duque de Terceira o presidente mas com Costa Cabral como 

ministro do reino e na verdadeira liderança da administração do país. O cartismo volta de 

novo ao poder mas desta vez ao lado de alguém que sabe muito bem exercer o poder. 

Este governo de direita assumiu a imagem da paz e da prosperidade económica, não 

olhando a meios para o conseguir. O povo era repreendido violentamente se isso fosse 

necessário. O interesse de Costa Cabral era conquistar a opinião do povo, estabelecer a ordem 

e o respeito pelo estado, bem como, tornar eficiente o serviço público, a qualquer custo. 

Assim sendo, mesmo depois da sua queda, as suas reformas, perduraram. 

A gestão violenta de Cabral remonta aos tempos do Pombalismo e do Miguelismo. A 

facilidade cruel com que se desfazia de seus opositores e toda a sua gestão levaram à mais 

extensa e terrífica guerra civil entre os Liberais. Em 1844 houve uma rebelião causada pelo 

aumento dos impostos que falhou. Contudo, dois anos mais tarde, em abril de1846, no Minho, 

o povo do campo, incluindo as mulheres, fizeram a revolução da Maria da Fonte que veio a 

tornar-se uma lenda assim afirma Oliveira Marques (2003). 

O movimento Maria da Fonte revoltava-se contra a violência, a repressão e a 

corrupção no governo de Cabral. Nesta causa juntaram-se grupos de várias ideologias 

políticas e de várias classes sociais porque estavam juntos na mesma causa que era acabar 

com o despotismo de Cabral. A revolta pôde contar com antigos defensores do absolutismo, 

miguelistas, apoiantes da esquerda radical, moderados e cartistas revoltados. Conseguiu juntar 

pessoas da aristocracia, generais, elementos do clero, da burguesia, do proletariado e 

trabalhadores do campo. De imediato, descentralizaram o poder e criaram Juntas ao nível 

regional.  

O antigo líder dos arsenalistas e por isso, radicalista, era oriundo de um ambiente 

rural. Em muito pouco tempo mudou de extrema-esquerda para o Cartismo e alcançou todo o 

poder governamental. Esta mudança radical, de um dia tentar derrubar o governo e pouco 

tempo depois, fazer parte da sua presidência indignou o povo. Porém, não era o primeiro a 

fazê-lo, Saldanha também o fizera. Todavia ele trocou o romantismo pelo realismo e a 

descentralização pela centralização, na ação política, sendo este último, um dilema que se 

arrastou até à atualidade. 
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Segundo assegura Saraiva (2007, p. 303), “À revolta dos camponeses minhotos foi 

dado o nome de Maria da Fonte, porque as mulheres tiveram um papel muito saliente e 

porque os primeiros incidentes se verificaram na freguesia da Fonte Arcada, concelho da 

Póvoa de Lanhoso.” A revolta levou-os até à cidade de Braga tomando as administrações de 

concelhos, destruindo o registo predial, arrombando as cadeias e até combatendo contra os 

quarteis da cidade. O povo levou todos os possíveis apetrechos para lutar, desde foices, a 

espetos, chuços, clavinas ou pistolas. O Padre Casimiro participou celebremente neste 

episódio e mais tarde, relatou-o. Os setembristas souberam aproveitar a fúria camponesa a seu 

favor e, na capital, ninguém os deteve pois todos queriam o mesmo - a demissão de Costa 

Cabral. 

Ainda segundo o mesmo autor, contrariamente ao setembrismo que teorizou as 

reformas ou fez ensaios nos grandes centros urbanos. As medidas do cabralismo foram 

levadas às aldeias alterando os costumes de tradição daqueles povos. Alterar costumes que 

envolvem a fé e a religião dos homens pode levar a caminhos tortuosos. Pobres ou ricos, 

clérigos, nobres, burgueses ou homens do povo, todo o ser humano tem o direito à sua 

dignidade no fim da sua vida. Cabral tomou uma medida que obrigava a enterrar as pessoas 

em covas sem as devidas exéquias que eram ainda mais valorizadas no meio rural. Como não 

poderia deixar de ser, mais uma vez, a política histórica espanhola e portuguesa voltam a 

cruzar-se. Em Espanha, paralelamente a Portugal, ocorre um levantamento camponês contra o 

seu governo que se vem a refletir em Portugal.  

Inicialmente, a revolução assumiu o poder durante um mês, de abril a maio de 1846, 

com a respetiva demissão de Cabral. Em simultâneo, o duque de Palmela constituía um novo 

governo com setembristas e cartistas moderados. Este novo governo desagradou a todos os 

grupos, desde absolutistas a cabralistas. Este descontentamento era temido também pelos 

vizinhos espanhóis que temiam uma junção entre os dois países na rebelião. Com tudo o que 

estava a suceder-se a rainha obriga Palmela a demitir-se em outubro do mesmo ano e nomeia 

Saldanha. Este episódio levou a uma enorme guerra civil.  

A nomeação de Saldanha surgiu como a motivação certa para um novo ataque. A 

Junta do Porto, levando juntamente todo o Norte, parte da Beira, o Alentejo e o Algarve. 

Muitos dos revoltados queriam a queda da rainha, substituindo-a, eventualmente pelo seu 

filho D. Pedro, ou até mesmo a proclamação da república. Apesar dos rebeldes terem 

resultados favoráveis nesta guerra civil, que durou oito meses, a ideia de ter um governo 
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nomeado pelos radicais não era aceite pela Inglaterra nem pela Espanha tendo nesta posição o 

apoio da administração em Lisboa. A invasão espanhola e inglesa com um exército e uma 

esquadra, respetivamente, levam à assinatura de um tratado de paz, em Gramido, no Porto, em 

junho de 1847, ao qual se deu o nome de Convenção de Gramido.  

Segundo certifica Oliveira Marques (2003, p. 459), “A paz imposta pela chamada 

convenção de Gramido trouxe como consequência o regresso dos Cabrais. Saldanha ainda se 

manteve à testa do Governo durante algum tempo, com eles coligado, mas intrigas de palácio 

e acusações de corrupção levaram à sua queda, em Junho de 1849.” De seguida, voltou-se ao 

Cabralismo, ainda que um pouco mais moderado. Com todos os acontecimentos, Saldanha 

sentiu-se atraiçoado e resolveu liderar a oposição contra a rainha e Cabral. Apesar da sua 

antiga ligação com a direita, Saldanha agradava à Esquerda e ao Centro pelas suas provas já 

dadas como chefe militar e pela sua fragilidade política.  

As alterações impostas na Constituição de 1838, que supostamente equilibraram 

setembristas e cartistas, facilitaram a entrada de Costa Cabral. Esta constituição foi uma forma 

dissimulada de vencer a oposição. O regime de violência e opressão imposta por Cabral 

levaram à revolução da Maria da Fonte em 1846 e, no ano seguinte, à Junta do Porto ou 

Patuleia. A oposição tentava igualar os setembristas aos republicanos como forma de os 

desmoralizar perante o povo, no entanto, era conhecido como o mais evoluído, como certifica 

Braga (2010). 

A II República Francesa resultante da revolução de Paris de 1848 repercutiu-se em 

toda a Europa. Contudo, em Portugal apenas teve influência nos meios políticos de extrema-

esquerda radical. Estes pretendiam aproveitar os acontecimentos em França para destronar a 

rainha D. Maria II. Esta ideia já era ambicionada na guerra civil da Patuleia. Porém a prisão 

dos políticos mais importantes desmotivou o movimento cessando-o. A esta tentativa falhada 

foi dado o nome de Conspiração das Hidras. A II república francesa não teve por isso a 

repercussão desejada em Portugal. 

As enormes desonestidades na política do sistema constitucional que levaram ao 

movimento da Maria da Fonte em 1846, os levantamentos dos setembristas e a Junta do 

Porto ou da Patuleia em 1847 tinham como projeto conseguir o poder e o favor da rainha. O 

povo era levado a lutar pela liberdade e aclamarem a verdadeira ambição da república mas os 

seus líderes não queriam ser incriminados por infidelidade à rainha. Segundo afirma Braga 
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(2010, p. 65), “Derramava-se o sangue do povo a título da sua liberdade, mas os seus chefes 

deixavam-se vencer, entregavam-se infamemente, como em Torres Vedras e em Setúbal, 

porque em vez de proclamarem a legítima aspiração da República, não queriam perder para 

sempre o favor da rainha!”. 

O nome Patuleia é um espanholismo que vem da palavra Patuleia que designa, 

grosseiramente, tropa sem disciplina. A Patuleia surge no seguimento da Maria da Fonte.  

 

1.5. A regeneração 

Entre 1847 e 1851 não há registo de grandes mudanças no cenário político. A 

brutalidade da guerra civil que em vão tomou as vidas de tantas pessoas levou à desilusão e à 

apatia perante o destino da nação. Já não havia energia para a guerra nem para mais ilusões. O 

ano de 1849 foi denominado o ano de caleche, o único acontecimento político foi a denúncia 

no Parlamento de um ato de corrupção, por parte de Costa Cabral, que havia entregado uma 

comenda e recebido uma caleche, conforme sustém Saraiva (2007). 

É neste cenário de apatia política reacendida pela recente corrupção cabralista que 

surge uma tentativa de rebelião, desvalorizada por não ter projetos nem partidos. Saldanha 

descontente com a deslealdade da rainha ao tê-lo afastado da governação foi aclamar um 

levantamento num quartel de Sintra, sem qualquer adesão. Em Mafra, Coimbra, Viseu e Porto 

fez o mesmo e também ninguém se interessou pela causa. Refugiou-se então na Galiza e sem 

estar à espera, soube do interesse do quartel do Porto. Saldanha regressa de imediato ao Porto 

e é energicamente louvado no Teatro de S. João. Se anteriormente, não havia projetos e por 

isso, também não havia adesão. Agora o projeto já estava feito, não se tratava de uma simples 

revolução que ceifava vidas mas sim de uma regeneração da nação portuguesa, ideia que 

entusiasmou a todos. E é regeneração o nome dado a esta revolução e regeneradores aos seus 

partidários. 

Em resposta a este movimento regenerador, a rainha envia um corpo militar com o seu 

marido, D. Fernando, no comando para lutar contra a rebelião, conforme atesta Saraiva (2007, 

p. 305), “Por isso, o exército que devia impor a ordem não foi além de Coimbra, e dizia-se 

que o próprio D. Fernando convidou os seus oficiais a escolher o melhor partido.” Há uma 

forte suspeita da rainha ter enviado um conspirador – o seu marido – para liderar a batalha 

contra os rebeldes. A conspiração havia sido combinada entre Saldanha e Alexandre 
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Herculano – bibliotecário particular de D. Fernando. A antipatia entre Herculano e Cabral era 

mútua. Herculano era um político sensato, tinha a noção que é melhor aceitar as revoluções do 

que suportá-las. O rei consorte regressa a Lisboa e a rainha entrega o governo a Saldanha. 

Saldanha, no seu quinto governo, reuniu os membros mais competentes. Reuniu uma 

coligação de moderados, direitistas e esquerdistas o que agradou ao país, e o fez permanecer 

na liderança por cinco anos. Os Portugueses não queriam mais a calamidade da guerra e da 

agitação política. Agora era tempo de paz para poder prosperar. Os burgueses almejavam 

progresso económico e para isso contavam com a serenidade e a flexibilidade do governo. 

Para o progresso económico estavam os planos de fomentação de Fontes e para garantir a paz 

estava Saldanha. Tanto o regime liberal como a monarquia constitucional tinham finalmente 

amadurecido.  

Contudo, segundo sustenta Oliveira Marques (2003, p. 460-461), “O período de 

idealismo chegara ao fim. Problemática económica e administrativa substituía-se ao ideário 

político em termos de programa de governo.” O Ato Adicional de 1852, bem como, uma nova 

lei eleitoral acabou com a rivalidade dos cartistas e setembristas. A Carta acabou por ter 

unanimidade e ser aceite pela grande maioria. A expansão industrial, financeira e mercantil 

conciliava os interesses de todos, ao nível nacional e internacional. Até ao surgimento do 

Partido Republicano não existiu nenhuma oposição significativa. Esta paz e prosperidade 

duraram cerca de cinquenta anos.  

Em novembro de 1853, a rainha D. Maria II morre de parto. Apesar da sua má gestão 

como rainha constitucional, na sua morte, foi honrada pelo povo. D. Fernando II, rei consorte 

que, supostamente, facilitou a aclamação do governo de regenerador, agora mais experiente 

também ele ganhou a admiração da nação. Com a sua formação artística promoveu a arte e 

educou muito bem os seus descendentes, tal como D. Maria II.  

Com a morte de D. Maria II, D. Fernando II assume a governação, dado que a 

jovialidade de D. Pedro era um impedimento. D. Pedro V era extremamente inteligente e 

responsável dos seus deveres no reino. Ele assume o poder em 1855 mas falece muito jovem, 

em 1861 para grande desalento do povo. D Luís é seu sucessor e torna-se um exemplo como 

líder constitucional. Apesar do seu maior interesse ser a literatura, ele respeitava e consentia 

as várias correntes políticas. O monarca publicou várias traduções de Shakespeare. Mais 

tarde, casou com D. Maria Pia de Itália, assim assegura Oliveira Marques (2003). 
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A Carta permaneceu com algumas alterações exigidas pelos setembristas e vigentes no 

Ato Constitucional, onde se determinava que a votação dos deputados era direta e o 

Parlamento passou a ter o direito de designar comissões de inquérito à atuação 

governamental. O Cartismo e anti cartismo desaparecem para dar lugar à corrente 

conservadora no Partido Regenerador. Por sua vez, a corrente democrática que ia ao encontro 

do antigo setembrismo: deu lugar ao Partido Histórico que veio a chamar-se mais tarde 

Partido Progressista. Eram ambos partidos centristas que respeitavam a monarquia, 

pretendiam reestruturar a economia e resolver a área financeira, sendo, também, 

simultaneamente, liberais.  

 

Conclusão 

Durante cerca de cinquenta anos houve no panorama político um rotativismo 

bipartidário. A alteração partidária processava-se sem violência. Este rotativismo era típico na 

Europa, embora, não funcionasse da mesma forma. Na Europa, o rei cedia a administração ao 

partido que vencesse as eleições e por isso o executivo manifestava a vontade da maioria. Em 

Portugal, quem ganhasse as eleições não tinha o poder, mas sim quem ascendia ao poder 

vencia as eleições. Para que o sistema português funcionasse e houvesse consonância entre o 

resultado eleitoral e o Governo, sempre que o rei designava novo ministério, dissolvia as 

câmaras e determinava novas eleições. Deste modo, vencia sempre a regência que o rei tinha 

escolhido, ou seja, o partido do governo, assim afirma Mattoso (1998). 

O modo de atribuição dos votos era através do caciquismo. O cacique era o chefe da 

aldeia, conhecia os votos do povo e, por sua vez, era ele que mandava votar. Contudo, o 

cacique dependia de um chefe político que podia pagar os votos a seu favor. Um chefe podia 

pagar mais do que o povo. Deste modo nem o governo tinha expressão popular, nem o povo 

tinha manifestação política. As irregularidades das eleições precisavam ter um fim e o 

rotativismo político começou finalmente a dissipar-se pela falta de unidade partidária, 

nascendo novos partidos. Assim afirma Saraiva (2007, p. 308), “O bipartidarismo converteu-

se em pluripartidarismo, tornando impossível o funcionamento do sistema rotativo e acabando 

por conduzir à queda do constitucionalismo monárquico.” 

A população tinha perdido a confiança nos organismos e nas pessoas que 

representavam o povo no governo. No início de 1868, em Lisboa, ocorreu a Janeirinha, um 
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protesto contra o aumento dos impostos. Em 1870, Saldanha, mais uma vez com o orgulho 

ferido lidera uma revolta contra o duque de Loulé. O autor da revolta formou um governo 

muito forte e, durante meses, liderou o país mas depressa desistiu para dar lugar ao governo 

anterior em proveito próprio. Em 1871, as conferências do Casino lisbonense também se 

opuseram às instituições políticas e à liderança da burguesia. O povo almejava uma mudança. 

O défice de Portugal era enorme e a influência dos países estrangeiros também. A 

Inglaterra, a França e a Áustria e também um pouco, a Espanha, controlavam Portugal e 

outros países europeus. Se por um lado é verdade que tínhamos sido nós a pedir ajuda 

estrangeira, também é verdade que tínhamos perdido a nossa autonomia. O pedido de ajuda 

foi solicitado pelas diversas correntes políticas quer pelos conservadores quer pelos 

esquerdistas. 

As intervenções estrangeiras em países da Europa rarearam-se, a partir de 1848, e as 

nações recuperaram autonomia almejada. Em Portugal discutia-se o Iberismo, uma eventual 

união da Península Ibérica. Esta União Ibérica não era um pensamento recente, já foi recusado 

por Portugal em 1640. Porém, no século XIX, a Espanha colocou em perigo a nossa 

Independência. Contudo, a unificação de Itália e da Alemanha, entre 1859-61 e 1871, 

respetivamente, influenciaram a União Ibérica. A imprensa de ambos os países debatia o tema 

com os pontos a favor e contra. Em 1868-70, com a revolução de Setembro em Espanha, o 

assunto do Iberismo volta a ser discutido mais uma vez com outro fulgor. “Em Portugal, a 

revolução de 1868 pouco interesse provocou no espírito público; estava-se no mais alto grau 

de inconsciência política. (…) Foi nessa apatia geral que nos veio encontrar a revolução 

espanhola de 1868;”, conforme suporta Braga (2010, p. 90-91). 

Saldanha volta à liderança do governo em 1870, eventualmente, aguardando algum 

benefício da União Ibérica. Com a Primeira República em Espanha, mais uma vez o objeto do 

Iberismo, volta à discussão até à entrada de Afonso XII no trono espanhol. A ideia de uma 

união dos dois países que mantivesse a identidade cultural e a política portuguesa era sedutora 

pois podia ser o caminho para colmatar o atraso da península.  

Os reinados de D. Pedro V e D. Luís conseguiram manter o desenvolvimento e 

crescimento económico e com isso manter a estabilidade política. Contudo, em 1870 e 1880, a 

solidez política, económica e financeira estremeceu. As torpezas da monarquia constitucional 

já não eram novidade para ninguém. As novas gerações sonhavam agora com um estado 
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social ou com a república. Em 1870, as revoluções de França e Espanha influenciaram o povo 

português. Este já não desejava o rotativismo nem a liderança burguesa.  

O povo tinha, finalmente, pensamento próprio sobre a política portuguesa. O 

anticlericalismo impulsionou o desagrado e a oposição às instituições. Ainda no mesmo ano, 

em 1870, criaram-se grupos socialistas e republicanos. O Partido Republicano era o que tinha 

mais apoiantes tendo o seu primeiro deputado nas cortes em 1878. O rei D. Luís faleceu uma 

década mais tarde, terminando com ele a popularidade monárquica da sua descendência 

direta, conforme assegura Oliveira Marques (2003). 
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Capítulo II – A EVOLUÇÃO DO ENSINO : À VOLTA DO 1º LIBERALISMO 

 

2.1. Nota introdutória: antecedentes 

Para abordarmos a evolução do ensino durante o período do liberalismo e da 

regeneração parece-me importante refletir sucintamente sobre o período que o antecede. 

Naturalmente, quanto mais anterior é o período, mais rara é a informação encontrada. Ao 

recuarmos no tempo, verificamos, então, a ínfima literatura que existe acerca do tema. No 

entanto, constatamos, igualmente, que mesmo nas escassas escolas existentes nos tempos 

primórdios, ela é controlada, desde sempre, ainda que muito fragilmente. Contudo, a evolução 

do ensino não foi planeada, ela derivou de diversos contextos de origem religiosa, social e 

política, conforme sustenta Carneiro (2003). 

Numa primeira fase, podemos afirmar que, o ensino foi tutelado pela Igreja. O Estado 

não evidenciou qualquer interesse em educar o povo e o ensino particular era quase 

inexistente. Com a Igreja a administrar o ensino, este era encaminhado por conveniência para 

aqueles que queriam seguir a vocação religiosa. A instrução além de frugal era prestada em 

instituições suportadas pela Igreja - em paróquias, mosteiros, junto a catedrais e sob a 

inspeção de bispos. Este facto acontecia, não só em território portucalense, como também, por 

toda a Europa e assim se manteve, essencialmente, até à fundação da nacionalidade. Segundo 

afirma D. António da Costa (1871, p. 14); “Os mosteiros e as catedrais foram as únicas 

escolas em que a nação encontrou os primeiros elementos da sua instrução”.  

Em finais do século XIII, o Rei D. Dinis mostrou interesse pela educação e diligenciou 

a conceção de Estudos Gerais (primeira universidade portuguesa) ainda que, sob a 

superintendência da Igreja.  

No início do século XVI, os intelectuais portugueses que voltavam dos núcleos 

culturais europeus e os estrangeiros solicitados para a instrução em Portugal traziam consigo 

os ideais do Humanismo, movimento cultural patente na Europa. Ambos traziam novas ideias 

para melhoramento do ensino no nosso país. Em meados do mesmo século, adotaram-se 

princípios que regulavam a atividade dos Visitadores que fiscalizavam, faseadamente, o povo 

com objetivo de garantir a obediência às Ordens Superiores. Estas normas abrangiam também 

o ensino.  
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D. João V, na segunda metade do século XVIII demonstrou interesse pelo ensino e 

confiou aos Oratorianos poder idêntico ao dos Jesuítas. Inicia-se aqui, o fim da tutela da 

Igreja sobre o ensino. Tal como o Humanismo, o Iluminismo também chegou a Portugal, 

desta vez por intermédio de Luís António Verney e Ribeiro Sanches, em meados do século 

XVIII. Segundo atesta Alves (2012, p. 48), “O primeiro fato a constatar a nível cultural em 

Portugal no século XVIII é a existência de uma rutura. (…) A um nível mais profundo, trata-

se de uma rutura entre um sistema ideológico diretamente coordenado pelos Jesuítas (…) e 

outro sistema que formalmente é fruto das infiltrações iluministas em Portugal.”  

Em 1792, é designado Jerónimo Soares Barbosa como Visitador das Escolas da 

Comarca de Coimbra. Iniciam-se, entretanto, as visitas às escolas dos subúrbios urbanos. O 

vasto poder que lhe é atribuído e a sua vocação e motivação inspetivas originam uma Conta 

Geral que se poderá considerar – o primeiro relatório de inspeção de ensino realizado no 

nosso país. O interesse deste dotado Visitador é a de fazer chegar o conhecimento concreto a 

quem de direito, sobre a comarca, sobre o real estado do ensino, com vista ao seu 

melhoramento, quer na execução de normas, quer na aplicação de melhores metodologias de 

ensino, assim suporta Carneiro (2003). 

 Com a dissolução do Tribunal da Real Mesa da Comissão Geral, em 1794, a 

superintendência é assumida pela Universidade de Coimbra, tomando o controlo, a 

fiscalização e a administração das escolas de todo o país. Estrutura-se, entretanto, a Junta da 

Directoria-Geral dos Estudos e Escolas do Reino, que principiou o seu funcionamento, em 

1799, mas este só foi assumido em 1801. 

 

2.1.1. A influência do pombalismo no ensino 

O sistema escolar em Portugal estabeleceu-se com a implementação da reforma 

pombalina, entre 1759 e 1772 ou 73. As reformas económicas assentavam numa filosofia 

Mercantilista que por sua vez iria ser também o princípio orientador para as reformas na 

educação. O absolutismo patente neste regime tinha como base a centralização do poder 

político. O propósito era que o Estado liderasse a consolidação da economia através da 

conceção de um setor empresarial. Com o governo a liderar a regulação da economia, o seu 

bom funcionamento carenciava de alfabetização para o exercício dos diversos cargos 

eminentes.  
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Verney (1991) comenta a instrução pública portuguesa e critica o ensino realizado 

pelos Jesuítas, no manifesto designado Verdadeiro Método de Estudar. O autor defende uma 

reforma geral do sistema educativo com a disseminação do ensino elementar na população e a 

educação feminina. Contudo, apesar destas carências terem sido marginalizadas nesta 

reforma, Pombal é influenciado pela nova ideologia iluminista. 

Neste seguimento, Pombal sob influência iluminista da escola moderna toma algumas 

medidas como a expulsão dos Jesuítas, o encerramento dos estabelecimentos de ensino sob a 

orientação da Companhia de Jesus e a proibição dos livros educacionais publicados sob a 

tutela da Igreja. Apesar da existência de novos docentes sem qualquer ligação à Igreja ou à 

religião, nem a religião deixou de fazer parte do currículo no ensino, nem o clero deixou o 

trabalho docente.  

Estas alterações levam à retirada do poder da Igreja na inspeção e administração do 

ensino e à estatização ou à centralização estatal. Passava para a alçada do estado, ainda, a 

gestão das despesas educativas e a cobrança de um novo imposto denominado Subsídio 

Literário, desmunicipalizando o ensino. Segundo atesta D. António da Costa (1871, p. 106). 

“Pela criação do novo tributo do subsídio literário organizava-se um rendimento especial para 

o ensino, dotando-se a instrução popular, e dando-se seriedade à reforma, que é a primeira 

necessidade e também a primeira raridade das reformas.” A gestão das despesas educativas 

estava até então incumbência dos municípios.  

Posto isto, para colmatar a falta das escolas encerradas, Pombal abriu as primeiras 

escolas régias onde instruíam Latim, Grego e Retórica. A criação do cargo de Diretor de 

Estudos foi uma das suas alterações mais importantes da reforma pombalina. Este é o mais 

alto cargo que apenas se submete às orientações do Estado e ao qual incumbe a administração 

e gestão pedagógicas, públicas e privadas, dos Estudos Menores para certificar a 

uniformidade doutrinal do ensino.  

 Contudo, a conceção das estruturas escolares na visão de Pombal vão ao encontro dos 

interesses aristocráticos e burgueses. A conceção de escolas gratuitas onde era lecionada a 

Gramática Latina e Grega, a Retórica e a Filosofia, essenciais na cultura geral mas também 

com conteúdos importantes para o seguimento Universitário, assim como, a criação do 

colégio de Mafra destinado aos burgueses e aristocratas e a conceção do colégio dos Nobres, 

especialmente, para os aristocratas. 
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 Ainda assim, para além das escolas atrás referidas, havia o ensino secundário 

profissional no qual foram criadas aulas profissionalizantes. A Aula de Comércio, criada em 

1759 era destinada aos descendentes dos comerciantes lisboetas, onde só havia a entrada de 

outros alunos deste setor se os primeiros não ocupassem todas as vagas. Outra criação, 

realizada em 1761, foi a Real Escola Náutica no qual era lecionado navegação e pilotagem, 

iniciando as suas funções no ano imediato. 

 Segundo atesta Alves (2012), por fim, resta a reorganização da Universidade de 

Coimbra, antecedida da supressão da Universidade de Évora, em 1759 e que tinha como 

ambição a conceção de outras instituições, a Faculdade de Filosofia e de Matemática, onde se 

desenvolvessem novos conhecimentos naturalísticos e matemáticos para a formação de 

cosmógrafos – profissionais preparados para o levantamento topográfico de um país ainda 

desconhecido.  

 Na base deste sistema educativo é criado, em 1772, uma espécie de ensino primário 

português, conforme sustenta Monteiro (2015, p.72) “o ensino primário oficial foi criado em 

1772”. Neste grau escolar eram ministradas as aulas de cálculo, leitura, escrita, a ortografia, a 

caligrafia, a civilidade e a doutrina cristã. 

A Carta de lei de 6 de novembro de 1772 referia as condições para a frequência 

escolar. A classe social a que cada aluno pertencia era tida em conta, e portanto, não havia 

igualdade para o acesso à educação. Poder-se-ia, então, dividir o ensino por patamares e 

começar logo pelo patamar zero, para aqueles que não tinham direito a qualquer tipo de 

aprendizagem escrita, os que eram excluídos logo à partida, como sendo, os operários fabris e 

os agricultores com o argumento de precisarem apenas do ensino oral do catecismo ao 

domingo, ministrado pelo pároco. Comparativamente, os que se seguiam na escala social que 

poderíamos considerar num primeiro patamar para aqueles que tinham direito ao ensino da 

Gramática Latina considerando que profissionalmente apenas se serviriam da cultura geral 

que esta aula oferecia. Por fim, os que tinham como propósito a Universidade, com direito a 

frequentar todas as disciplinas que ensino secundário proporcionava, inclusivamente, 

disciplinas especificamente de preparação para o ensino superior.  
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2.1.2. O ensino no periodo pós-pombalino 

Segundo atesta Mesquita (2004, p. 353) “Em 1799, o matemático Francisco de Borja 

Garçao Stockler apresenta à Academia das Ciências o primeiro grande projeto de reforma 

educativa pós-pombalino.” Este matemático estava embebido de novos conceitos 

pedagógicos, sugerindo a repartição do ensino em quatro patamares. Assim, no primeiro grau 

estariam as pedagogias, em seguida, num grau intermédio, reservado à obtenção de saberes 

básicos, de uso agrícola, na arte e no comércio, estavam os institutos, seguidamente, os liceus, 

num grau intermédio avançado, deliberado para os estudos científicos e eruditos destinado 

aos estudos superiores e, por fim, o último grau ou nível superior, estariam as academias. 

A estrutura educativa estremeceu, nos anos seguintes, entre as políticas de esquerda e 

a evolução legislativa do sistema de ensino, por um lado, e entre as políticas conservadoras e 

a estabilização do sistema de ensino, por outro.  

A governação de D. Maria I mantém, parcialmente, a política de Pombal. Contudo ela 

passará pelo alargamento das Escolas de Primeiras Letras entregando aos conventos a 

instrução das mesmas e pela diminuição no crescimento do ensino secundário. Estas medidas 

geram polémica e reclamação da população e dos municípios, em particular, pela perda na 

qualidade de ensino.  

Segundo suporta Monteiro (2015, p.175), a política educacional de D. Maria I não se 

limitará aos danos mencionados. “Inovador foi a criação do ensino feminino, embora só 

concretizado em 1815, com D. João VI.” Num regime educacional fundamentalmente 

masculino, a rainha implementou o ensino feminino gratuito com a abertura de dezoito 

estabelecimentos de ensino reais para as mesmas, em Lisboa e, mais tarde, no Porto. Apesar 

da coragem que está eminente nestas medidas elas não afastam totalmente a discriminação 

que existia. Algumas alunas acediam ao ensino de todas as disciplinas que incluíam Primeiras 

Letras, Doutrina Cristã e Lavores, outras, apenas podiam aceder, à parte prática, à Doutrina 

Cristã e aos Lavores. 

Apesar destas alterações terem sido realizadas em 1813, elas só tiveram concretização 

prática em 1816. Entre o final do século XVIII e o vintismo, o sistema de ensino sofrerá 

alterações estruturais. A necessidade de subordinados letrados para o Exército origina também 

a criação diversas escolas, com a conceção de Escolas Militares por todo o país, com a 

aplicação da metodologia do ensino mútuo, conforme afirma Rogério Fernandes (1994). 
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 Contudo, num tempo onde ainda não havia norma oficial na ortografia, esta 

simplificava as aprendizagens fundamentais mas ampliava a desordem ortográfica, preterindo 

a etimologia à ortografia fonética. Em 1816 é criada no Exército, a primeira escola que não 

servia apenas para militares mas para formação de todos os Professores, para a uniformização 

do ensino pelo método do ensino mútuo.  

Com o surgimento do sistema de ensino em Portugal, ele é recomposto pela iniciativa 

de diversos grupos sociais estruturados. A população não concebia que houvesse a cobrança 

de um Subsídio Literário ao qual apenas alguns municípios tinham acesso e como forma de 

contestação recorre à evasão fiscal pela injustiça fiscal que a taxação representava. Contudo, 

em 1813, pela primeira vez na História de Portugal as mulheres tornam-se mestras reais e é 

criado o Montepio Literário, os mestres e professores associam-se para defender os seus 

direitos, numa Associação de Socorros Mútuos e tinha como propósito “a defesa dos 

associados na velhice e na doença, bem como no socorro às viúvas e órfãos” conforme 

sustenta Fernandes (2004, p.739). 

O século XIX é marcado por esforços incessantes para modernizar o ensino em 

Portugal. A organização do currículo, a projeção de experiências pedagógicas e a criação de 

teorias de legitimação da educação. 

Com a doença de D. Maria I, o Príncipe Regente, futuro D. João VI, assume a 

governação do reino. No que concerne à educação, ele vai buscar dois grandes nomes da 

política de Pombal, da reforma de 1772 e da Junta da Providência Literária – D. Francisco de 

Lemos, Bispo de Coimbra e José Monteiro da Rocha, ex-jesuíta mas que foram afastados pelo 

governo de D. Maria I. Os referidos nomes vão tomar lugar como Reitor e Vice-Reitor da 

Universidade de Coimbra e Presidente e Vice-Presidente da Junta da Diretoria Geral dos 

Estudos e Escolas do Reino, respetivamente.  

Segundo alude Tengarrinha et al (1996), o príncipe regente pretendia recuperar a 

essência da política pombalina com a continuação do ensino público e gratuito, assim como, a 

centralização e estatização do ensino e sua modernização. Com o auxílio do Bispo de 

Coimbra e do ex-jesuíta atrás referidos, o príncipe recupera o controlo sobre a educação. Ao 

contrário de D. Maria I que entregou, em certa parte, o controlo do ensino à Igreja, o príncipe, 

ou melhor, a Junta convoca todos os professores, sem exceção, para a realização de um exame 

de avaliação das suas capacidades. 
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Outro ponto importante da modernização educacional deste governo foi a tentativa de 

criar uma turma de acordo com determinados critérios de seleção. Monteiro da Rocha, autor 

desta inovação pedagógica, deu aos docentes um folheto onde esquematizava um conjunto de 

critérios de organização de acordo com as características dos alunos. Todos os anos, os 

docentes teriam como tarefa preencher os quadros e entrega-los à Junta. Esta era um meio de 

inspeção do governo sobre os alunos, contudo, não teve muita adesão por parte dos 

professores.  

Como não havia locais especificamente destinados ao ensino e este era ministrado em 

locais, por vezes, pouco apropriados, o governo tentou solucionar esta questão. O professor 

Francisco dos Santos Marrocos, autor do famoso relatório sobre a situação do ensino e dos 

Estudos Menores, sugere a conceção de estabelecimentos, especificamente destinados ao 

ensino. Deste modo, na ausência de tais edifícios e para que as aulas não fossem mais 

ministradas em locais precários, sugeriu-se que fossem utilizados os municípios, mas a 

proposta não foi aceite. Assim, em 1800, em Lisboa, são arrendados quatro edifícios, para 

ministério do ensino oficial. Esta preocupação é reconhecida por Bento José de Sousa 

Farinha, nos Prantos da Mocidade Portuguesa mencionado por Santos (1948, p.32) “Tem a 

nossa Mocidade as suas escolas por tavernas, por estalagens, por Lojas de barbeiros e 

sapateiros, por escritórios de escrivães e escreventes, e até por casas de jogo público a 

contínuo.” 

No entanto, antes da entrada do Bispo de Coimbra e do ex-jesuíta, no início do século 

XIX, com a reforma da Universidade, o número de disciplinas integrantes dos Estudos 

Menores, foram ampliadas. Conquanto, o acesso à mesma, também passou a requerer os 

preparatórios de Aritmética e Geometria, considerados imprescindíveis para terem sucesso 

nas restantes ciências ministradas na Universidade. Só assim se poderiam matricular em 

Teologia, Direito ou Medicina. Embora esta condição seja importante, para que os alunos não 

fiquem mais um ano na Universidade, por causa dos preparatórios, idealiza-se a criação destas 

duas disciplinas na capital – além das disciplinas já existentes no Colégio dos Nobres - e uma 

disciplina em cada uma das seguintes cidades, Braga, Porto, Évora e Faro. Estes projetos vem 

a realizar-se em 1792. 

Segundo suporta Silvestre Ribeiro (1873), o currículo do Colégio dos Nobres foi 

fundado no governo pombalino com o fundamento da formação científica mas, em 1772 e 

1773, foram removidas as disciplinas de matemática e física-experimental. Este currículo foi 
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modernizado por Ricardo Raimundo Nogueira, docente de Direito. O curso regular tinha a 

duração de sete anos. Também o Colégio de Mafra, também sofreu uma reorganização com 

conceção anti memorista. A instituição foi fundada em 1772, data em que recebe os primeiros 

Estatutos. Porém, em 1781, é realizada uma nova reforma. 

Esta alteração que tendeu mais para o ensino teórico que prático, foi realizada em 

1791. Nesta altura, foi autorizado o uso do Mosteiro de S. Vicente de Fora para o seu 

aproveitamento como colégio. Os Estatutos foram produzidos pelo Dr. António Ribeiro dos 

Santos, conforme suporta Fernandes (2003, p.56), “Aí se previa a presença no currículo de 

disciplinas físico-matemáticas. Para tanto, esperava-se a construção, na cerca, de um edifício 

destinado a Biblioteca, Gabinete de Física e Museu, o que manifesta o propósito de 

introdução de um ensino de cunho realista e experimentalista.” 

As sugestões didáticas para a lecionação, socorriam-se da inovação. Relativamente à 

Física, ela deveria ser instruída com mais recurso à experimentação e observação, assim 

como, com utilização dos seus respetivos apetrechos em detrimento da teorização e da 

doutrina contida no seu compêndio. A inovação didática está aqui presente na utilização de 

uma metodologia teórico-experimental da Física. Nesta etapa de realização dos Estatutos, a 

sugestão de Ribeiro dos Santos foi bem recebida por Tomás Virgem e Joaquim Foyos 

pertencente à Congregação do Oratório. Relativamente aos estudos humanísticos, a sua 

organização curricular também alterou crucialmente. 

O século XVIII respirava pragmatismo e por isso os alunos usufruíam de um curso 

prático com durabilidade de sete anos. Contudo, havia ainda outra opção de um curso com 

cinco anos para aqueles que apenas queriam aprender o essencial da língua Latina e 

dispensavam as Línguas mortas. Para aqueles que apenas queriam fazer os preparatórios para 

a Universidade, o curso tinha uma durabilidade de apenas quatros anos. Esta ideologia de um 

ensino prático que dava ênfase à compreensão em detrimento da memorização que já 

alcançava os Estatutos da Universidade de Coimbra em que alguns docentes sugeriam para o 

ensino da História Antiga, a utilização de Cartas Geográficas e de Cartas Cronológicas. 

Segundo assegura Fernandes (1994), o final do século XVIII, há uma motivação para a 

modernização que transpõe o modelo da instrução de ciências físico-matemáticas, nalgumas 

escolas de referência. Em 1799, Francisco Borja Garção Stockler apresenta, anonimamente, à 

Academia de Ciências de Lisboa, o Plano e Regimento dos Estudos, onde está eminente esta 
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pretensão pela inovação no ensino. O mesmo documento, sob ligeiras alterações, é 

apresentado, em 1816, no Rio de Janeiro, com a denominação de Projeto sobre o 

estabelecimento organização da instrução pública no Brasil, sendo mais tarde, em 1821, 

novamente apresentado publicamente. 

Este plano ambicioso visava a reestruturação Geral do sistema educativo e abarcava a 

toda a população sem discriminação de género e que estivesse em idade escolar. Contudo, ele 

acaba por ser recusado pelo seu encargo financeiro e pelo delineamento direcionado às 

meninas, ao entregar a gestão do ensino à Real Academia das Ciências, uma direção 

autónoma, do qual era secretário-geral, conforme sustenta Fernandes (1998).  

 

2.1.3. As invasões francesas e a criação do Real Colégio Militar 

Durante a terceira invasão francesa, a Universidade de Coimbra é saqueada. Este 

ambiente de defesa da nação une um grupo na Universidade. Todos os elementos da academia 

se juntaram na mesma causa. “Em Coimbra muitos estudantes e professores foram 

mobilizados, tendo-se criado um corpo denominado Batalhão Académico que interveio em 

ataques contra os franceses, devidamente enquadrado no exército beligerante mas organizado 

como corpo militar distinto”, conforme certifica Carvalho (2012, p. 523). 

Este ambiente de guerra leva a enfatizar a importância do serviço militar em Portugal. 

Logo que a guerra terminou, o governo tratou logo de preparar militarmente os jovens para os 

profissionalizar e torná-los oficiais do exército. Deste modo, em 1803, António Teixeira 

Rebelo, coronel e chefe do Regimento de Artilharia da Corte resolvera criar o Colégio da 

Feitoria para educar os descendentes dos militares e para o povo das proximidades. O edifício 

situava-se no forte da Feitoria, perto da Torre de S. Julião mesmo junto ao porto de Lisboa. 

O êxito do colégio levou, anos depois, ao seu melhoramento. Em 1813, findas as 

invasões, o governo, por portaria, apresentou um projeto da orgânica do Colégio para cursar 

seis anos. Meses mais tarde, em 1814, uma nova portaria, que lhe atribui o nome de 

instituição e o denomina Real Colégio militar, transfere-o para Lisboa, para um lugar 

designado Luz. O nome deste lugar leva a que os seus alunos venham a ser chamados os 

meninos da luz. O sucesso do colégio fê-lo prosperar até aos dias de hoje no atual Colégio 

Militar. 
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Segundo atesta Matos et al (2003), os Estatutos do colégio foram definidos, em 1816, 

com D. João VI ainda no Brasil. Este documento esclarecia que eram permitidos, no colégio, 

alunos em duas condições. O primeiro requisito era que tivessem entre nove e onze anos, 

fossem descendentes legítimos de oficiais – do exército e também da marinha - que sem 

meios para remunerar o mesmo merecessem, pelos serviços prestados à nação, a subvenção 

do estado para seus filhos frequentarem o colégio, gratuitamente. O segundo preceito era para 

aqueles que pagassem uma pensão - os porcionistas – e deveriam ter entre sete e onze anos, 

no máximo, 12 anos de idade, também filhos legítimos de militares, funcionários de tribunais, 

senhores de negócios e da direção da real fazenda. Os alunos integrantes do Real Colégio 

Militar, independentemente de terem terminado o curso, deveriam abandonar os estudos aos 

17 anos de idade.  

Por conseguinte, é neste incitamento da valorização dos militares que, em 1815, se 

conceberam escolas nos respetivos quarteis, com provimento da governação. Este facto é 

merecedor de registo na história da pedagogia portuguesa. 

D. João VI refere em sua provisão que criou as escolas nos estabelecimentos militares 

para promover o saber da leitura e da escrita. Em relação às forças armadas, referia que a 

escola era para melhorar os serviços prestados pelos militares, para economizar a real fazenda 

e para o bem dos subordinados que têm pretensão de preencher os vários cargos de oficiais 

menores. O príncipe alude que todo o corpo de infantaria dispunha de aula de ler, escrever e 

contar destinado a “caçadores, cavalaria e artilharia do seu exército, e na real guarda da 

polícia de Lisboa; a fim de que se aproveitem delas os indivíduos dos mencionados corpos, 

querendo eles, e igualmente seus filhos, assim como também os filhos dos habitantes das 

terras ou bairros em que os mesmos corpos tiverem os seus quartéis” conforme sustenta 

Ribeiro (1873, p.225).  

Este episódio marca a história da educação, por ser pioneiro na educação de adultos e 

pela dimensão que deteve. Ele batalha, relevantemente, contra o analfabetismo. Ele engloba 

todas as terras onde havia quartéis, não se destinado apenas aos militares adultos mas, 

também, pela primeira vez, à população residente.  
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2.1.4. O ensino mútuo 

Parece importante refletir sobre a origem deste projeto tão ousado e inovador. Uma 

possível hipótese seria por inspiração do colégio para os órfãos dos soldados europeus 

residentes, criado no século XVIII, em Madrasta, na Índia. Os diretores ingleses da 

Companhia das Índias delegaram a um sacerdote inglês - André Bell - a conceção de um 

colégio para esse efeito. Bell vendo-se desprovido de meios humanos para o efeito resolveu 

servir-se dos alunos mais primorosos para ajudar os que estavam num nível inferior. Este 

projeto denominado self-tuition, muito valorizado pelo interesse económico que lhe estava 

patente foi ulteriormente impresso pelo autor.  

Mais tarde, Joseph Lancaster, admirador e fomentador do sistema de Bell, criou uma 

escola em Inglaterra com a mesma metodologia que veio a tornar-se conhecida como método 

Lancaster ou método do ensino mútuo. Este método, pelo seu interesse económico, vem a ser 

aplicado em muitos outros países. O príncipe regente abraça o ensino mútuo, ao ordenar a 

formação das escolas das primeiras letras nos quarteis de Portugal. Agora que tomamos 

conhecimento sobre a origem do método resta-nos refletir sobre como o governo foi 

persuadido a segui-lo e a difundi-lo. 

A implementação do ensino mútuo em Portugal coincide entre a ída do general 

Beresford ao Brasil e o seu regresso. A origem inglesa de Beresford e da metodologia ter sido 

aplicada através do método Lancaster no seu país com muito sucesso, o facto de ser 

comandante do nosso exército e muito influente na governação, leva-nos a acreditar que tenha 

sido ele o informante e o fomentador das escolas de ensino mútuo, conforme alude Torgal & 

Vargues (1995). 

O ensino mútuo e seus benefícios também chegaram a Portugal, com mais detalhe, 

através das publicações periódicas londrinas e parisienses, por intermédio dos políticos 

portugueses, exilados nas respetivas cidades. Uma das publicações denominava-se Anais das 

ciências, das Artes e das Letras e foi criado em 1818, a outra designou-se O Investigador 

Português em Inglaterra e foi fundado em 1811. A primeira publicação com a autoria do 

magistrado Mascarenhas Neto, do médico Solano Constâncio e do oficial do exército Cândido 

José Xavier durou quatro anos. A segunda publicação teve como autoria o médico Abrantes e 

Castro e durou oito anos. 
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Estas duas valiosas publicações faziam chegar a Portugal informação e atualização, o 

que se pensava e se fazia fora de Portugal, nas mais variadas áreas. Ambas retratam o método 

do ensino mútuo, embora a publicação parisiense retratasse o método mais detalhadamente. 

Os alunos eram agrupados pelo grau de adiantamento em que se encontravam e as classes 

eram lecionadas por monitores da classe mais avançada. Os monitores, por sua vez, tinham 

um mestre - era o inspetor geral – que garantia a organização e a vigilância necessárias para o 

sucesso do método. Para se tornarem monitores tinham de realizar um exame e a remuneração 

era feita através de uma pequena gratificação de acordo com a quantidade de trabalho 

realizado pelo mesmo.  

Tal como se sucedia no método de Lancaster: “a segunda classe dará decuriões para a 

primeira, a terceira dará decuriões para a segunda (…) ”, conforme atesta Lancaster (1823, 

p.71), também a Companhia de Jesus utilizava os alunos mais avançados ao qual chamava 

decuriões para liderarem e ensinarem conjuntos de alunos mais atrasados nos conteúdos  

Segundo atesta Carvalho (2012, p.529), Cândido Xavier esmiúça, pedagogicamente, o 

assunto com o detalhe que lhe é merecido, ele elucida sobre o conceito e finalidades da 

instrução e da educação, distinguindo as mesmas. O autor alude ainda sobre a sua influência 

no comportamento moral dos monitores e dos alunos, considerando o método um 

desenvolvimento e evolução feliz da maneira de ensinar. Ele menciona, ainda, que o método 

utilizado pela Companhia de Jesus era bastante similar ao do ensino mútuo.  

Em 1818, as escolas distribuíam-se pelos - Regimentos de Infantaria, de Cavalaria e de 

Artilharia, na Real Fábrica da Cordoaria, nos batalhões de caçadores, na Brigada Real da 

Rainha, no Depósito Geral de Cavalaria, no Arsenal do Exército e na Guarda Real da Polícia - 

difusas por todo o país, do Minho ao Algarve, a utilizar o método de ensino mútuo. Segundo 

afirma Ribeiro (1873, p.231), “desde junho de 1817 matricularam-se nas 55 escolas, 

distribuídos pelas diferentes províncias do reino, 3843 discípulos; sendo 1891 militares e 

1952 paisanos. (…) Observava-se que o número médio do aumento na classe dos paisanos era 

de 60 a 70 por mês no total das 55 escolas”. 

João Crisóstomo do Couto e Melo, oficial do exército, realizou a sua formação na 

Faculdade de Matemática da Faculdade de Coimbra, professor do Colégio Militar e autor de 

várias obras, foi nomeado por D. João VI diretor das Escolas Militares do Ensino Mútuo. Os 

alunos mais avançados do método do ensino mútuo eram os mestres ou monitores e 
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primeiros-Sargentos do exército. A estes juntavam-se ainda os ajudantes dos mestres e por 

isso - segundos-sargentos - e os que eram substitutos dos ajudantes, para eventuais faltas, os 

aspirantes - cabos do exército. O método de Lancaster não era fielmente aplicado mas sim 

adaptado aos quartéis, num sistema crescente de alfabetização.  

Deste modo, para se habilitarem ao lugar de mestres, ajudantes e aspirantes tinham de 

atestar conhecimentos e conduta moral em concurso aberto. Contudo, receava-se que o ensino 

ao ser monitorizado por muitos perdesse a uniformidade essencial para a instrução. Para 

contornar este obstáculo, foi criada em Lisboa uma escola de preparação de mestres, ou seja, 

uma Escola Normal. 

Em 1816, em Belém, Lisboa, abriu a Escola Normal para preparação de mestres do 

ensino mútuo e operou no Quartel da Guarda de Corpo. O acontecimento foi inédito em 

Portugal e na Europa, era a primeira vez que se concebia uma escola para preparar 

profissionalmente de professores. Em 1817, após a frequência da escola de preparação para 

professores, os primeiros mestres iniciaram as suas aulas nos quarteis, já com habilitação 

própria para a instrução. Os alunos eram os militares, seus filhos e os filhos dos residentes no 

distrito, na respetiva zona dos quarteis. O enorme sucesso destas escolas levou o seu diretor – 

Couto e Melo – a constatar que as escolas civis eram preteridas pelas militares, ficando as 

primeiras desertas, conforme afirma Carvalho (2012, p.531-2).  

Apesar destas escolas terem como pretensão a melhor preparação dos militares, a 

verdade é que muitos civis eram beneficiados e, apesar de não ser propositadamente, o 

analfabetismo estava a ser combatido, ainda que primitivamente. Contudo, com o rei no Brasil 

e Beresford no governo, a situação política do país não favorecia de todo a situação escolar. 

Apesar das invasões terminarem, oficialmente, em 1811, a verdade é que ainda tivemos mais 

três anos a combater o exército francês e a garantir que não houvesse uma nova invasão, 

levando o seu exército até território francês. Portugal estava desprovido de profissionais pois 

Beresford tinha alistado todos os homens válidos no exército. 

Com o malogrado projeto de Stockler para o ensino, apenas surge referir, os projetos 

que foram bem-sucedidos. Primeiramente, o ensino régio feminino, ainda que humilde, 

instituído em 1790, por D. Maria I e iniciado em 1815. Outro plano próspero, foi a 

implementação da metodologia do ensino mútuo, a conceção das escolas militares e a criação 

de uma primeira escola para a profissionalização dos professores. O método que se baseava na 
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ortografia fonética para acolhimento restrito das próprias escolas e que simplificava a 

discência da leitura. As escolas militares encontravam-se disponíveis para militares, filhos de 

militares e para os filhos de civis residentes na área onde se encontravam situados os quartéis. 

Estas escolas adotaram o método de ensino mútuo e rivalizaram com as escolas de ensino 

régio deixando estas desertas, conforme sustém Fernandes (2003). 

Mais tarde, em 1822, estas escolas foram abolidas pela ortografia que fruíam, contudo, 

isso não implicou o término da metodologia do ensino mútuo. No século XIX, em particular, 

nos anos vinte, projetaram a criação de duas escolas para a formação de professores de ambos 

os géneros. Os cargos de gestão destas escolas eram indigitados àqueles que recebiam 

formação em Paris. Apesar da concretização deste plano não ser imediata, este método é 

empregado até à reforma de Passos Manuel.  

Segundo apoia Fernandes (1998), mais tarde, em 1823, D João VI concebe e suporta o 

Instituto para Surdos-Mudos e Cegos, a primeira instituição especial concebida em Portugal 

cujo êxito é reconhecido e vem a fazer parte da Casa Pia, em 1834. Esta realização inédita na 

educação resultou de uma alteração fundamental no ensino público. Igualmente, durante a sua 

governação, com o encerramento das escolas militares, durante o vintismo, é criada a primeira 

escola de formação para professores pelo método do ensino mútuo.  

 

2.2. O ensino no período vintista 

Em 1815, o Brasil é elevado a reino. Em 1817, em Lisboa, o movimento dos 

conspiradores liberais leva à execução de Gomes Freire de Andrade. Este movimento que se 

inicia com a insatisfação com o estado do país ganhou ainda mais força com a ida do general 

ao Brasil e com a brutal execução de Gomes Freire de Andrade, conforme atesta Homem 

(2000, p.208), “A chamada conspiração de Gomes Freire de Andrade, ocorrida em 1817 e 

punida com o enforcamento dos implicados, prefigura já o movimento revolucionário de 24 

de Agosto de 1820, que inicia em Portugal o complexo processo de afirmação do 

liberalismo.” 

Com o regresso de D. João VI a Portugal, em 1821, este é forçado a jurar a 

Constituição. No Brasil, D. Pedro torna-se regente mas, mais tarde, com a independência, é 

aclamado imperador do país. Os danos colaterais destas mudanças são um grande golpe para 
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os portugueses. A esperança de uma vida melhor com a recuperação do Brasil dissipa-se, 

definitivamente.  

Deste modo, em 1820, no Porto, triunfa a Revolução Liberal. Os seus mentores eram 

Fernandes Tomás, Ferreira Borges e Silva Carvalho. Os liberais pretendiam criar um 

parlamento e uma Constituição que respeitasse os direitos que nela iam ser registados e 

defendidos. Mantendo-se, de igual modo, o respeito pela monarquia e pela Religião. 

Segundo atesta Fortunato (1900), as ideias liberais chegaram à Península Ibérica por 

meio de livros e dos soldados que atravessaram os Pirenéus, durante a Guerra Peninsular. 

Mais tarde, as motivações e as alterações políticas decorrentes da revolução de 1820 

originaram transformações cruciais em todo o país, As mudanças estendem-se ao ensino, dado 

que se todo o cidadão é livre e tem o direito de ser instruído. 

A instauração do Liberalismo inspirou o conceito de instrução pública. Mais do que 

um sistema progressista, a revolução marca uma nova era de uma extensa movimentação 

reformista. O regime liberal marca o início ideológico de uma rede de escolas sob encargo do 

Estado. Este regime sustenta que o Estado deve proporcionar o acesso à educação a todo o 

indivíduo para que haja evolução social e individual do país. A ideologia da democratização 

do ensino está patente nos diferentes governos constitucionais. Portanto a instrução pública 

era uma bandeira dos executivos liberais. Esta ideologia liberal levou a uma gradual 

estatização da rede escolar que transformou o século XIX no século da escola, tornando a 

mesma no lugar exclusivo para a educação. 

 

2.2.1. A necessidade emergente de uma constituição 

Após a Revolução, Manuel Fernandes Tomás, um dos pilares da mesma, fez uma 

apreciação crítica à situação do país, contudo, relativamente ao ensino ele é simplesmente 

omisso, conforme afirma Aurea Adão (1982, p.19), “detém-se exclusivamente na decadência 

do comércio, da indústria, da agricultura e da marinha. Não se encontra uma única referência 

ao estado do ensino em Portugal.” Mais tarde, na apresentação do Projeto das Bases da 

Constituição Portuguesa, no início de 1821, já se mencionava a carência de se criar um plano 

homogéneo e frequente para o ensino e instrução públicas, idêntico para todos. Porém, o 

mesmo autor, na apresentação do Relatório sobre o estado e administração do Reino, mais 

uma vez, oculta o tema da instrução. Mais tarde, Francisco Trigoso de Aragão Morato, 
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Comissário dos Estudos em Lisboa e Estremadura, liderava a Comissão de Instrução Pública 

da Assembleia, no qual expôs um relatório.  

O respetivo relatório referia o conhecimento por parte da Comissão de que os estudos 

maiores e menores careciam de uma enorme reforma geral temendo as medidas provisórias de 

mais fácil aplicação e sublinha a importância de uma reforma universal e bem planeada. 

Aludia ainda ao facto desta reforma não merecer menos atenção que a reforma de pombal, 

sugerindo a criação de uma nova Junta de Providência Literária, formada por um presidente e 

seis ou sete deputados. Os estudos maiores são a prioridade dada na respetiva reforma.  

Segundo suporta Luís Albuquerque (1960, p.64), “A comissão de Instrução Pública 

dava, portanto, a primazia aos estudos superiores, quando à maioria da Câmara interessava, 

sobretudo, a reforma e o desenvolvimento do ensino primário. Não obstante (…) o Congresso 

seria obrigado a discutir alguns dos problemas urgentes do ensino elementar e a redigir meia 

dúzia de decretos que os procuravam solucionar.”  

A necessidade do liberalismo realizar uma reforma fundamental sobre o país e a 

instrução pública imprescindíveis para os novos seres sociais poderem aprender a cumprir 

uma nova existência social. As questões sobre o ensino tinham efetivamente conquistado 

mais reparo por parte dos seus representantes, como se observa na Portaria de 29 de maio de 

1821 em que por sugestão da Junta da Directoria-Geral dos Estudos julgou-se essencial 

excetuar os docentes públicos dos postos das Câmaras para não prejudicar o ensino.  

José Joaquim Rebelo autor do texto - Memória oferecida aos deputados das Cortes 

Portuguesas de 1821 - define a educação e o ensino público como fatores de evolução social, 

expondo um projeto que pretende sustentar a importância da instrução pública. Os objetivos 

firmam-se na importância da religião e da moral, na educação prático-profissional 

fundamentais para a dignidade dos indivíduos, sendo que, todos devem usufruir de um serviço 

do qual é financiador através do pagamento das tributações para a educação distanciando-se, 

nesta posição, da ideologia da política educativa pombalina. 

 

2.2.2. O projeto da constituição 

Segundo atesta Carneiro (2003), mais tarde, a 15 de junho de 1821, o Projeto de 

Constituição Política da Monarquia Portuguesa, que iria ser debatido nas Cortes Gerais, 

Extraordinárias e Constituintes, somente consagrava à instrução pública três artigos que se 
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situaram no final do mesmo. Apesar da breve referência à educação e desta, literalmente, 

ocupar os últimos lugares nas prioridades da governação, subentende-se o interesse em 

ampliar o ensino a todos os povoados de determinado tamanho, assim como, o 

reconhecimento da necessidade de dignificar os ordenados dos docentes e do carecimento de 

uma administração de ensino apropriada e habilitada subordinada ao governo.  

A 30 de junho de 1821, um novo Decreto da Regência acrescenta às deliberações das 

Cortes de 28 de maio de 1821 a liberdade de ensino. Esta liberdade é atribuída a qualquer 

cidadão que quisesse ensinar, não carecia de realizar qualquer prova, assim como, qualquer 

pessoa poderia abrir escolas de primeiras letras onde quisesse, gratuitamente ou por acerto dos 

intervenientes. Eram os pais os responsáveis pela escolha das escolas e professores para os 

filhos, sem se saber se tinham competência para tal escolha. Esta liberdade não era almejada 

pelo governo mas antes uma emergência conduzida pela carência de recursos para ampliar o 

número de escolas em falta.  

A Carta de Lei de 1 de outubro de 1821 surgiria a determinar a carreira docente para 

os professores com trinta anos de serviço seriam aposentados por uma pensão igual à sua 

remuneração. O documento referia ainda que aqueles que o desejassem pudessem continuar a 

lecionação beneficiando de uma quarta parte a mais do seu vencimento.  

Ainda em 1821 foram concebidas disciplinas de primeiras letras em diversos povoados 

o que constata a real preocupação pela instrução pública do novo regime, ainda que tímida D. 

António da Costa (1871, p. 150) referia que “A revolução de 20 viveu pouco, mas quanto não 

fez ela. (…) Na questão do ensino primário, que é a nossa especial questão, por meio de 

quatro princípios adiantou-a um século. A reação em onze anos desde 1809 a 1820 criara 

vinte e uma cadeiras de ensino primário; a revolução em catorze meses criou cinquenta e 

nove.” A reação mencionava ainda que estimulava a dedicação dos docentes, transferindo-os, 

enquanto que o regime liberal, pensou ser melhor motivá-los oferecendo-lhes melhores 

condições e mais dignidade com a melhoria no seu vencimento, a jubilação e a deposição das 

despesas munícipes.  

António Nóvoa (1987) alude ao mesmo tema declarando que o período pós revolução 

é educacionalmente produtivo mencionando o facto dos liberais tentarem recuperar a reforma 

educativa de pombal, com o controlo por parte do governo e com o acesso à instrução 

elementar por parte das diversas classes sociais. O mesmo autor aponta ainda os debates sobre 
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a instrução, assim como, os três objetivos essenciais discutidos como sendo a liberdade e 

gratuitidade de ensino e a obrigatoriedade escolar, consagrados já na Contituição de 1822. As 

duas últimas quando levadas à prática não foram bem-sucedidas talvez por não se terem 

criado as condições e o planeamento necessários.  

A obrigatoriedade escolar não foi um objetivo de fácil concretização. Nas povoações 

onde havia escolas a escolarização era ínfima e passados cinquenta anos, a mesma pouco 

evoluiu e era imputada à ignorância e ao desinteresse do povo. 

Segundo certifica Ávila de Azevedo (1972:200-201), no final de 1822, a Repartição 

dos Negócios do Reino expunha um Relatório no qual se concluía que “os meios de instrução 

de que se dispunha naquele momento, não estavam em harmonia (…) com a ilustração nem 

com as necessidades da Nação, e que (…) tornava-se absolutamente indispensável criar uma 

direção central de instrução pública na capital para auxiliar o governo na execução de um 

plano director da instrução e da educação pública.”  

Porém, além da insatisfação não ter sido levada em consideração, o poder de direção 

da instrução pública, atribuído à Junta de Directoria-Geral dos Estudos, sediada em Coimbra, 

foi estendido às ilhas da Madeira e dos Açores por Carta de Lei de 30 de janeiro de 1823. 

Duas semanas depois, houve a confirmação, ao ser determinado que esta Junta ficava 

incumbida de tomar as respetivas medidas para inspeção do ensino público nas ilhas.  

 

2.2.3. A instrução na constituição de 1822 

Em 1821, alguns meses posteriores à revolução as Cortes Constituintes foram 

designadas por votação universal, acomodaram-se em Lisboa, na casa conventual das 

Necessidades. Mais tarde, em setembro de 1822, a corte concebeu a Constituição Política da 

Monarquia Portuguesa, com duzentos e quarenta artigos, dos quais apenas quatro aludem à 

instrução, sendo que a mesma se situa no derradeiro lugar.  

Relativamente à Constituição Política podemos mencionar o artigo 237, 238 e 239 e 

um último respeitante a casas de caridade. Os mesmos aludem num primeiro artigo (237) à 

conveniência de haver escolas em todos os locais que for oportuno e onde seja ensinado a 

ambos os géneros da mocidade portuguesa a ler, escrever, contar e o catecismo dos deveres da 

mora e da religião. O segundo artigo (238) referente à instrução profere a necessidade de 

regulação dos atuais e da criação de novos estabelecimentos de ensino públicos onde for 
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conveniente para o ensino das ciências e das Artes. O terceiro (239) e quarto (240) artigos 

mencionam a liberdade que está eminente a todos os cidadãos para ensinarem, no que toca à 

instrução pública, e às casas de caridade.  

Apesar da falta de entusiamo, este tema importava aos deputados. Este interesse está 

presente na Proclamação que a Junta do Porto dirigiu aos soldados que expõe que a religião e 

os costumes dos seus ascendentes iriam ganhar mais vida com a instrução pública 

infelizmente negligenciada até hoje e que a mesma trará felicidade para esta geração e para as 

futuras. A linguagem presente no documento evidencia as limitações a que estavam sujeitos 

os representantes da revolução, assim suporta Carvalho (2012). 

O professor universitário Trigoso de Aragão Morato liderou a Comissão de Instrução 

Pública, concebida nas Cortes para a realização dos estudos prévios e os seus 

pronunciamentos, eram depois participados aos parlamentares. A primeira apreciação alude 

ao declínio a que havia chegado os estudos menores e maiores, contudo, como não era 

possível melhorar tudo de imediato, ele sugeria que se desse prioridade de reforma ao ensino 

universitário, para que as aulas se iniciassem já esse ano, o que revela a falta de planificação e 

fundamentação dos ideólogos revolucionários.  

A Comissão de Instrução Pública era formada por elementos liberais mais 

conservadores, tem uma atitude cautelosa, analisando cuidadosamente a questão e todas as 

suas perspetivas, de forma detalhada. Deste modo, ela vai conceber uma quantidade moderada 

de escolas para ambos os géneros, ainda que separadamente – escolas para meninas e escolas 

para meninos. Em relação aos salários dos docentes, irá melhorá-los, assim como, as 

condições da sua carreira. A Constituição passará também a fazer parte do currículo das 

escolas elementares. As discrepâncias na ortografia oriundas das escolas militares e da 

metodologia do ensino mútuo, também serão tema de debate nas Cortes Constituintes. 

Contudo, o balanço desapontante, no que toca ao lugar da educação na Constituição, bem 

como, os debates a respeito da mesma, conforme sustenta Fernandes (1998). 

O artigo 239, realizado em 1821, apresenta a palavra dos pais e do deputado Barreto 

Feio que perante a falta de recursos entendem ser melhor fruir de um professor medíocre mas 

que ensine a ler, escrever e contar ainda que com pouco esmero do que não terem nenhum e 

não aprenderem nada. Deste modo, qualquer cidadão podia instruir as Primeiras Letras sem 

preceito de efetivar uma prova prévia. Esta carência de difundir o ensino, a qualquer custo, 
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cedendo-o sem qualquer exigência a quem o representasse, fundamenta que os liberalistas 

recorressem à difusão do ensino mútuo pela denominada metodologia de Lancaster.  

A oportunidade do momento levou o residente inglês John Corfield a se oferecer para 

a conceção de uma escola de primeiras letras, em Lisboa, para quinhentos alunos com idade 

superior seis anos, segundo a metodologia do ensino mútuo, requerendo às Cortes o respetivo 

patrocínio que lhe foi concedido, conforme sustenta Monteiro (2015). O sucesso deste método 

levou à criação em 1824 da primeira escola para habilitação de professores denominada de 

Escola Normal especificamente para a profissionalização desta metodologia, sendo designado 

para sua direção o docente João José Lecocq.  

Relativamente à situação da carreira docente, foi tomada uma providência pelas 

Cortes, para atenuar o desamparo latente na sua classe e por isso foi-lhes outorgada a 

jubilação ou aposentação. Este direito era concedido àqueles que completassem trinta anos de 

serviço docente seguidos ou interpolados, com ordenado completo, e regido a sua carreira 

sem mácula. A medida não se aplicava a todos os professores mas apenas aos professores e 

mestres régios de ambos os géneros de Primeiras Letras, Filosofia, Retórica, Gramática Latina 

e Grega. Poderiam ainda continuar a docência, se assim o almejassem, beneficiando com isso 

de mais a quarta parte do seu ordenado. A Comissão de Instrução Pública considerava esta 

medida benéfica para a economia e proveitosa para os docentes. 

As Cortes Ordinárias assim designadas após a Constituição e denominadas 

anteriormente por Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa tomaram algumas 

decisões revolucionárias e importantes no âmbito do ensino e da sua liberdade, revogando a 

opressão. Assim, decidiram a dissolução do Tribunal do Santo Ofício, a extinção da censura, e 

deste modo, a liberdade de imprensa. 

Pela primeira vez, a democratização do ensino, através da obrigatoriedade da 

escolarização fundamental, é visionada como um fim a conseguir, devendo a matrícula, estar 

forçada à frequência mínima obrigatória, o que revela uma modernização educativa de 

interesse notável. Todo o cidadão português estava obrigado à frequência de três anos de 

ensino elementar. Era sugerido que os pais de família responsabilizassem os seus 

descendentes - dos 7 aos 10 anos de idade - para a frequência de todas as aulas – públicas ou 

privadas – o incumprimento por parte dos pais desta obrigação ficava sujeito ao pagamento de 

uma coima aos professores, por cada mês em que houvesse atraso. Certamente, numa espécie 
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de estatuto para a instrução, este princípio da obrigatoriedade surge apontado, noutro 

documento, como parte inerente do Plano Nacional de Educação, conforme apoia Carvalho 

(2012).  

Todo este plano requeria a instituição de colégios públicos, contudo, para 

complementar a rede de escolas solicitava-se ainda dois grupos de instituições. Um primeiro 

grupo, instituído nas Províncias, e dirigido à instrução completa de eclesiásticos. O segundo 

grupo alvitrava a conservação de uma escola militar que seria dirigida à formação militar. 

Relativamente à filantropia, ela também não era suprimida. Era proposto uma reestruturação 

das práticas tradicionais das instituições designadas aos pressupostos da Casa Pia de Lisboa, 

assim como, a reorganização das ideologias de base quanto à discriminação de género.  

Por fim, além dos estabelecimentos gerais provinciais de que já falamos, havia a 

necessidade de providenciar estabelecimentos para o ensino específico de Agricultura, Artes, 

Comércio, Engenharia, entre outras atividades mais peculiares. Este episódio, na atualidade, 

poder-se-ia chamar de regionalização do ensino técnico. Havia, ainda outras considerações 

que defendiam, acrescentar ao ensino das Primeiras Letras, o ensino dos Princípios de 

Aritmética e Álgebra, ou até mesmo, as equações de primeiro grau, os primeiros livros da 

Geometria de Euclides e as bases mais gerais da Trigonometria Plana, mostrando, através da 

sua aplicação prática, com exemplificação, a sua utilidade em geral e, particularmente, quanto 

à Mecânica. Além de um extraordinário fomento produtivo, esta instrução físico-matemática 

possibilitava o acesso à cidadania. 

A proposta ia, ainda, ao encontro das Escolas Centrais da Revolução Francesa. Era 

sugerido que, nas províncias ou povoações maiores, houvesse Academias para o estudo de 

todas as Ciências, Geografia, Artes, Tática, Economia, Agricultura, Política, Comércio e para 

a graduação de Doutores se assim o almejassem ou merecessem os alunos. Outra proponente 

conforme, aventava a duração entre seis e oito anos para o ciclo de preparatórios, ao que se 

seguia os Colégios Superiores de todas as Artes e Ciências. Ainda outra proposta 

recomendava a utilização do ensino mútuo com metodologia de Lencastre. Para isso eram 

enviados quatro docentes para formação em Inglaterra ou França deste método e depois se 

formarem os professores em Portugal. O Tesouro Nacional custeava os apetrechos educativos 

necessários para o efeito, assim afirma Fernandes (2003). 
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O pensamento pedagógico oitocentista português tem influência de muitos autores sem 

reconhecimento político ou cultural. É, neste sentido que os conteúdos do ensino são 

banhados por um mar de críticas e sugestões inovadoras, em particular, no que concerne à 

formação cívica dos jovens pelo estudo do texto constitucional. Um docente do ensino 

privado das Primeiras Letras sugere a reforma das escolas régias e particulares instituindo 

uma única metodologia educativa para todos. Era essencial a utilização de cartas impressas 

para reduzir a fragilidade dos manuscritos empregados pelo costume da tradição, a leitura da 

Cartilha de Montpellier e a leitura da Constituição – modernização resultante da revolução 

vintista. Ainda, um outro docente alvitrava a tiragem de um Compêndio das Aulas das 

Primeiras Letras, realizado especialmente para passar as bases essenciais do Direito Natural, 

os deveres dos cidadãos, os requisitos de um Governo capacitado e a forma dele se munir de 

justiça e proteção dos direitos da população. O clérigo, já referido, defendia um plano similar. 

Para o homem fruir da cidadania era primordial beneficiar do acesso à educação, ou pelo 

menos, à educação elementar.  

Era ainda suposto, nas escolas das Primeiras Letras criadas nas províncias, se 

implementasse o ensino do Catecismo Político e cristão e, onde era ensinada a Constituição e 

as bases sobre os direitos e deveres dos indivíduos, através da uniformização do ensino, sendo 

rejeitadas ideologias arbitrais. Relativamente ao recrutamento de docentes era ainda suposto 

que os mesmos fossem constitucionalistas e por isso aqueles que não defendessem a 

Constituição, em particular, os eclesiásticos, deveriam ser preteridos por não serem 

competentes a educar cidadãos livres. A educação para a cidadania evidenciou-se nas Cortes 

Constituintes, nas quais foi discutida a criação de uma cadeira reservada para ao ensino de 

jovens gerações constitucionalistas, conforme sustenta Vargues (1997).  

A partir de 1821 e em 1822 surgem sugestões similares, assim como, em 1822 e em 

1823. Borges Carneiro surge com o plano do Catecismo Civil de 1822, no qual é realizada 

uma segunda leitura, no ano seguinte, mas a Contra Revolução esquece-a. Contudo, após a 

restauração da Constituição, a cadeira reaparece no currículo escolar.  

 

2.2.4. A influência do reinado de D. Miguel 

Segundo sustenta Carvalho (2012, p.536), D. Miguel, em 1823, lidera então a Vila-

Francada com ajuda de militares e apoio de civis descontentes ao qual o rei reage com uma 
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nova Constituição. As alterações advindas desta rebelião estendem-se à educação onde é 

revogado o decreto “que permitia a toda e qualquer pessoa o ensino público e o abrir escolas 

de primeiras letras (…) franqueando 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 (…) ”. Em 1824, é ainda restaurado o exercício da 

censura e anulada a lei da liberdade de imprensa. 

Apesar de todas estas mudanças, os Miguelistas ainda não se encontravam satisfeitos e 

depois da Vila-Francada orquestraram a Abrilada. Este movimento de D. Miguel que o levou 

ao sequestro do rei, seu pai, não foi bem-sucedido o que o levou ao exílio. É nesta conjuntura 

que emerge um projeto de reforma geral do ensino exposto às Cortes pelo representante Luís 

da Silva Mouzinho de Albuquerque, personagem marcante do liberalismo. 

Em 1826, D. João VI morre e deixa como herança uma sucessão complexa. A infanta 

Isabel Maria toma o lugar de regente. O sucessor natural ao trono era D. Pedro que havia-se 

tornado imperador do Brasil. Porém, ao tomar conhecimento da morte de seu pai, aceitou a 

regência de sua irmã e aceitou o trono como rei de Portugal. Posto isto, lavrou a Carta 

Constitucional que remeteu para Lisboa. O rei pretendia abdicar do trono a favor de sua filha 

Maria da Glória, desde que esta se casasse, por procuração, com D. Miguel e ambos jurassem 

a Carta. 

Assim aconteceu, embora contra a vontade de D. Miguel que apenas quis recuperar o 

poder. Em 1828, a infanta que regeu o país durante dois anos entrega o governo a seu irmão 

D. Miguel que renova o juramento à Carta e a fidelidade a D. Pedro. Maria da Glória, 

entretanto, D. Maria II governa, durante seis anos, ao lado de seu tio D. Miguel, num regime 

absolutista, até 1834. 

Segundo confirma Carvalho (2012, p.541), a ação do governo absolutista de D. Miguel 

no âmbito da educação foi “gravemente negativa, com inspeções, devassas, perseguições, 

encerramento de escolas, etc.”. Contudo, mesmo para um regime absoluto, a instrução era 

precisa, era com ela que era garantida a obediência dos cidadãos. D. Miguel passa então a ter 

domínio supremo das escolas menores e Universidade de Coimbra. O rei, através de uma 

pessoa si escolhida, que faria a direção e inspeção das escolas, com o nome de Reformador 

Geral dos Estudos do Reino e seus Domínios e que apenas executava as ordens do rei 

absoluto.  



56 
 

A Revolução de 1820 não trouxe apenas ideias liberais para a educação, trouxe 

também tempos conturbados e de muita irregularidade para a universidade. O liberalismo foi 

argumentação para os alunos implorarem a dispensa das provas e de assiduidade das aulas. 

Este pedido foi solicitado às Cortes, logo em 1821, mas não foi aceite, tomando em 

consideração a declaração de Borges Carneiro que considerava que a universidade de 

Coimbra já se encontrava folgada e por isso não se deveria descontrair mais. Contudo, dias 

depois, a universidade foi fechada, em fevereiro, e demarcaram que as provas se 

concretizassem no início do ano imediato. 

Luís de Albuquerque (1960) sustenta que professores e mestres passaram a ser 

inspecionados, anualmente, na sua vida pessoal e profissional para conhecerem as suas 

ideologias políticas ou qualquer alteração que pudesse surgir, entretanto. Em relação aos 

docentes, logo no seu primeiro ano de governação o rei afastou duzentos e dezoito mestres e 

professores de Primeiras Letras e Latim. No que concerne aos alunos, foram riscados da 

Universidade de Coimbra, quatrocentos e cinquenta e sete discentes. Esta atitude teve como 

fundamentação uma rebelião de um grupo de estudantes liberais que atacaram outro grupo de 

docentes miguelistas que vinham parabenizar o rei pela sua subida ao trono. O resultado foi o 

assassinato de dois professores e a morte e execução dos estudantes.  

Em 1828, com o assassinato dos lentes, as perturbações ao nível universitário não 

acalmaram, muito pelo contrário, engrandeceram. No ano sequente, a universidade estava 

encerrada, porém, em março desse ano o rei ordenava a sua abertura, para o outubro seguinte. 

O rei aconselhava discernimento a professores e lentes, na abertura da mesma. Ele sublinhava 

a importância do zelo no cumprimento das suas obrigações, dado o notável desvio moral dos 

discentes, nos últimos anos. Todavia, as anomalias mantiveram-se e em setembro de 1831 

voltaram a ser fechadas. 

Em junho de 1832, com a intensão de abrirem novamente em outubro do mesmo ano, 

D. Miguel envia uma carta ao Cancelário da Universidade de Coimbra, Dom Prior Geral, para 

que com ponderação e discrição realizasse uma exata investigação sobre as ideologias morais 

e políticas da respetiva juventude para que não houvesse dissabores na sua reabertura. 

Contudo, com o argumento das dificuldades financeiras, em 1829, o governo mandou 

encerrar trezentas e cinquenta escolas primárias, quase metade da totalidade das escolas 

existentes, assim afirma D. António da Costa (1871, p. 155), “O governo (…) mandava 

reduzir as 900 escolas a 600, e a 31 de julho, apurando a ideia, (…) estendia a redução a 550. 
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(…) a reforma do marques de Pombal foi praticamente contrariada pelo reinado que lhe 

sucedeu; a revolução de 20 levantou-a; afundiu-a de novo a reação de 1823, para outra vez lhe 

dar a mão o regime da carta.”.  

Na regência da infanta Isabel Maria, entre 1826 e 1828, é criado um despacho que 

admitia o ingresso ao ensino público, das Ordens e Congregações regulares, usando como 

argumento o seu proveito pela habilitação para o ensino da Educação Moral e Religiosa, pela 

calma do claustro, pelo acesso facilitado às bibliotecas, pela liberdade dos cuidados familiares 

permitindo-lhes concorrer ao ensino das Primeiras Letras, de Gramática e Língua Latina, e 

Grega, de Filosofia Racional e Moral, e de Retórica, como os outros docentes. Juntamente 

com o absolutismo vem, ainda, a influência da igreja sobre a educação.  

No seguimento desta medida tomada por sua irmã, a infanta Isabel Maria, no seu 

período de regência e beneficiando da autorização oferecida pelo papa Pio VII, em 1801, pelo 

pedido de Paulo I, imperador da Rússia, de os jesuítas dispersos pelo mundo se poderem 

congregar nesse país, consentimento seguidamente, pedido por outras nações, também D. 

Miguel requereu idêntica permissão para Portugal.  

A companhia de Jesus voltou para as suas antigas funções, por decreto, em 1832, mas 

sem o direito a recuperarem os seus bens. Após se acomodarem em Portugal, foi dada 

legitimidade aos jesuítas para dirigirem o famoso Colégio das Artes de Coimbra.  

 No meio de tantas irregularidades, há algo positivo a proferir, na gestão miguelista, a 

conceção de uma nova instituição educacional, a Escola Veterinária, cujo curso teria a 

duração de quatro anos. Esta foi instituída para resolver algumas dificuldades relacionadas 

com a vida militar, utilizando como argumento para a sua criação, o facto de serem 

necessários nas Companhias de Condutores do Meu Real Exército e nos corpos de Cavalaria. 

Foi sugerido ainda que aqueles saberes se popularizassem, para proveito coletivo, na 

preservação e criação de equinos, bovinos e ovinos.  

 Segundo sustenta Carvalho (2012, p.544), “Duas obras notórias que figuram na 

bibliografia pedagógica portuguesa foram redigidas em datas que se incluem no reinado 

absolutista de D. Miguel, embora nada tenham que ver com as atividades escolares desse 

reinado.” Uma delas com intitulada o Mentor da Mocidade ou Cartas Sobre a Educação de 

Borges Carneiro e publicado em 1844. Este autor foi aprisionado em 1828 e só saiu em 1833, 

com a sua morte para ser atirado numa vala comum. Neste trabalho ele apresenta ideias sobre 
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o ensino elementar desde os conteúdos a ensinar até como os ensinar. Aqui ele trata o 

conhecimento científico com mais moderação que outrora enquanto representante do governo.  

 Outra grande obra pedagógica, com o título, Da Educação, com autoria de Garrett 

escrita em 1829, aquando do seu exílio imposto pelo governo miguelista, no exterior. Garrett 

era liberalista e partidário do cartismo de D. Pedro. O autor redigiu um tratado de educação, 

especialmente, para a educação da princesa Maria da Glória com apenas dez anos de idade, 

que Garrett considera como rainha, pois assim se refere à mesma na sua obra. No Ministério 

do Reino, desempenhou o cargo de chefe de repartição do Ensino Público, durante dois anos. 

O autor encontrava-se nestas funções, em 1823, aquando da Vila-Francada motivo que o 

levou ao seu primeiro exílio.  

 As funções desempenhadas no campo da instrução, durante a governação, permitiram 

ao autor obter dados e informações preciosas sobre o sistema de ensino e as suas leis o que 

possibilitou constatar, refletir e amadurecer as ideias sobre o que estava bem e mal na 

educação. Todo o tempo exilado originou na elaboração do texto Da Educação e do projeto 

de reforma geral dos estudos de 1834. 

Em 1833, D. Pedro designou uma Comissão incumbida da exposição desse projeto, 

Garrett foi o secretário mas também o autor de todo o trabalho. Garrett encarou a função com 

muito ânimo pois a pedagogia era um assunto que lhe tomava a atenção e o inquietava, há 

cerca de dez anos, preocupação tal que resultou no projeto de reforma geral dos estudos.  

Garrett, em sua obra de projeto de reforma geral dos estudos, diferencia educação e 

instrução, organizando-os, nomeadamente, em títulos e estabelecimentos de ensino separados. 

Para ele a educação estava para os seminários, as casas-pias, os cegos, as instituições de 

surdos-mudos, eclesiásticos, militares e estrangeiros. Por outro lado, estava a instrução, que 

estava ao serviço das escolas de ensino superior, secundário e primário, esta organização 

também é inversa, iniciando com a universidade, seguido do ensino secundário e por fim o 

ensino primário. Para o autor os primeiros educam e os últimos instruem. 

O autor refere que a Comissão se esforçou para realizar um labor de perfeição. O 

projeto foi deferido ao ministro do Reino que o deveria outorgar a D. Pedro mas este deu 

sumiço da escrivaninha sem deixar quaisquer indícios. No ano imediato, uma nova comissão 

foi designada, com as mesmas funções e membros, com exceção de Garrett que foi excluído. 
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O Miguelismo reinou entre 1828 e 1834 num ambiente de muito alvoroço e revolta 

dos liberais, o que os levou a exilarem-se no exterior, em especial, em Inglaterra. A princesa 

Maria da Glória encontrava-se lá com intensão de seguir para Viena de Áustria e se encontrar 

com D. Miguel. Contudo, este já se encontrava em Portugal, a reinar e o casamento realizado 

por procuração já se encontrava anulado.  

Monteiro (2015, p. 37) afirma que durante o Miguelismo houve “um total apagamento 

da Imprensa, restando alguns títulos, porta-vozes do poder instituído (…) a educação foi 

totalmente sufocada, com a prisão de professores, o encerramento de muitas escolas, fugas 

para o exílio, enfim, o desmoronamento total da débil estrutura que suportava a escola pública 

portuguesa.” 

Os emigrantes portugueses que se encontravam em Inglaterra, acolheram Maria da 

Glória como rainha, presenteando-lhe a ilha Terceira, nos Açores, para poder exercer a 

realeza. A Terceira nunca foi controlada pelos miguelistas e por isso D. Maria II organizou lá 

governo e regência, embora tenha partido de Inglaterra para o Brasil e desembarcado na ilha 

com seu pai D. Pedro IV, em 1832. D. Pedro havia abdicado do trono de imperador a favor de 

seu filho D. Pedro de Alcântara, devido a uma rebelião brasileira.  

D. Pedro IV, em 1832, parte de Ponta Delgada com um pequeno exército para lutar 

contra D. Miguel e conquistar o continente. Apesar da luta desigual que foi enfrentar, uma vez 

que o exército de D. Miguel era cerca de dez vezes superior ao seu, após meses de luta, o 

imprevisível acontece e D. Pedro vence a batalha em 1834 com assinatura de Convenção 

Évora-Monte e a deportação de D. Miguel. D. Maria II chegara a Lisboa em setembro do ano 

anterior.  

Durante este período há um retrocesso da intervenção da população recomposição do 

sistema escolar. Com o Miguelismo, o apelo à participação democrática dá lugar à 

perseguição, denúncia e assassínio de idealistas liberais, sem exceção. A perseguição incluía 

professores e mestres, assim afirma Fernandes (1991).  

 

2.2.5. Outros autores de relevo no ensino 

Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque diferenciou-se pela ampliação e 

melhoramento do ensino, ao escrever o texto designado por Ideias sobre o estabelecimento da 

instrução pública dedicadas à nação portuguesa e oferecidas aos seus representantes. O 
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autor alude à instrução pública neste trabalho como um direito inegável dos povos e uma 

dívida sagrada dos governos. Refere que os empregos da instrução pública devem ter tantos 

benefícios como os outros empregos públicos e portanto remunerados dignamente. 

Relativamente ao financiamento da instrução, este deve ser feito pelo governo, saindo dos 

cofres públicos. Em relação à competência de qualquer indivíduo, esta não é somente um 

benefício individual mas também um benefício público e portanto favorece a todos, conforme 

sustenta Carvalho (2012, p. 537-8).  

No que concerne à corrupção, sempre que um professor público prevaricar durante o 

seu trabalho deve ser julgado como tal, perante a lei. Comparativamente às disciplinas de 

instrução pública, estas devem ser conferidas por aptidão e concurso e não por determinação 

de qualquer autoridade. O autor compõe o seu Projeto de Reforma três anos após a Revolução 

Liberal. Este projeto é destinado aos deputados e recomenda uma considerável rutura com as 

estruturas anteriores, recomendando aos governantes a inspeção e organização do ensino 

público, legislando e verificando a aplicabilidade das respetivas leis, estando atentos à atuação 

do poder executivo.  

Relativamente aos estabelecimentos, o autor propõe ainda a criação de escolas 

primárias para ambos os géneros espaçadas entre elas, o melhor possível. Sugere que as 

escolas secundárias devem suplementar o ensino primário, agregando-o na sua planificação, 

ao nível da comarca. Referencia que os liceus devem apoiar a preparação dos alunos para os 

cursos superiores e por isso deve existir um por cada província e dois em Lisboa. Recomenda 

ainda que as academias devem ser concebidas em Lisboa, Porto e Coimbra. No que concerne 

aos elementos pedagógicos, atribui a cada um dos patamares de ensino, determinada 

liberdade, mas no que refere aos conteúdos para a instrução e aos compêndios escolhidos, 

concebe-se uma subordinação completa, conforme apoia Carneiro (2003). 

Relativamente aos Concelhos Diretivos, nas escolas secundárias, deveriam ser 

escolhidos pelos docentes, entre os docentes, de dois em dois anos e deveria competir a 

resolução de questões internas pedagógicas e de gestão, assim como, questões relacionadas 

com o ensino primário da comarca. No que concerne às petições para exames, à designação de 

disciplinas para o ensino primário distrital e à publicação de um periódico com notícias de 

interesse educativo, defendia um consciencioso cumprimento das normas para a instrução 

pública.  
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Quanto à liderança esta deveria ser realizada por tempo determinado e a administração 

de ensino público deve ser entregue mais que um conselho formados pelos professores mais 

competentes, do qual deverão escolher entre os mesmos, um presidente, o autor considerava 

uma imprudência estar na liderança do ensino depender de uma pessoa em vez de um grupo 

que formasse um conselho diretor. Precisaria criar-se um grupo para realizar a colheita de 

informações e a reflexão sobre as mesmas, recomendando as medidas mais favoráveis e 

contribuindo dessa forma, para o melhoramento e expansão do ensino o qual teria a 

designação de conselho de aperfeiçoamento. Considerava também importante, a conceção, 

por distrito, de um Conselho Académico Distrital que ficaria responsável pela fiscalização das 

escolas secundárias e liceus e que concentrasse no distrito todos os problemas relativos à 

educação e ensino estando em permanente conexão com o estado. Como as escolas primárias 

se às escolas secundárias da comarca, estas também seriam fiscalizadas.  

Luís de Albuquerque (1960, p.95) considerava que o projeto de Mouzinho tinha como 

base dois pilares fundamentais “A completa liberdade de ensino e a centralização concebida 

de modo a não neutralizar as iniciativas locais e individuais. Dessa circunstância advinha um 

dos erros do plano: a falta de uma inspeção escolar, a que ele se não refere explícita ou 

implicitamente, talvez para evitar um conflito com (…) o conceito de ensino livre;”. 

Contudo, neste período, foi o político que mais batalhou por um serviço de ensino 

público que realmente estivesse ao serviço do País. O autor tinha conhecimento da 

importância da gestão e fiscalização do ensino apesar de não ter conseguido criar uma 

instituição delegada da sua fiscalização e por isso a evolução do ensino ficou muito aquém 

das expectativas criadas.  

Mouzinho de Albuquerque, apesar de ser conhecido como ativista do liberalismo, foi 

indigitado em 1823, na passageira fase miguelista, provedor da Casa da Moeda e por isso 

docente de Física e Química ao qual ficava obrigado como provedor. A lecionação destas 

disciplinas pelo provedor que era habilitado e interessado pelas ciências foi realizada com 

competência extraordinária. As suas discências eram presenciadas por todos os que desejavam 

assistir e não apenas pelos seus discentes, assim afirma Ribeiro (1873).  

O sucesso como docente levou um seu contemporâneo, a considerar que de 1820 a 

1828, as lições deste provedor foram o único acontecimento, digno de notabilidade. Ideias 

sobre o estabelecimento da instrução pública dedicadas à nação portuguesa e oferecidas aos 
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seus representantes é o título dado ao projeto de reforma da instrução pública de Mouzinho 

de Albuquerque editado em 1823 em Paris lugar onde o autor morou durante anos o que lhe 

permitiu de conhecer melhor o sistema escolar francês.  

O autor era extremamente progressista, para ele a ensino público era uma obrigação 

inviolável da governação e os cidadãos tinham o direito incontestável de exigi-la. Para o autor 

os dispêndios com a educação competiam ao Governo e não aos cidadãos, assim como, os 

recursos do mesmo provêm das contribuições que por sua vez derivam da laboração do povo, 

e por isso, todos deverão ter direito a uma educação totalmente gratuita nas instituições 

públicas. A sua visão sugeria a supressão da universidade, como instituição que era, ao 

comercializar o ensino ao ser proprietária de valores e de arrendamentos e por isso defendia a 

estatização da universidade.  

 Quanto aos professores, o autor propunha que tivessem uma remuneração justa capaz 

de lhes permitir uma sobrevivência digna podendo os mesmos instruir com total liberdade e 

autonomia dos interesses de outras domínios. O ensino precisaria ser orientado por uma 

entidade superior composta pelos docentes mais habilitados. 

Segundo atesta Albuquerque (1960), quanto à ideologia de Mouzinho Albuquerque 

para o projeto de ensino público, embora expresse a liberdade no acesso ao ensino, não 

simboliza a ideologia liberal. Borges Carneiro, deputado e personagem incontornável do 

liberalismo, discordava do ensino das ciências a que Mouzinho atribuía a máxima 

importância. 

Há outros autores que merecem também distinção pelos projetos que defenderam. O 

deputado Soares Franco defendia a priorização do ensino público e expôs um Projeto de Lei 

sobre o ensino em geral, como integrante da Comissão de Instrução Pública da Câmara, no 

início de 1823, e a criação de uma Direção Geral dos Estudos junto do Governo que 

substituísse a Junta de Diretoria dos Estudos de Coimbra incumbida ” (…) a exercer funções 

de inspeção sobre o ensino. Compete-lhe verificar se as normas oficiais são seguidas nos 

diferentes estabelecimentos, propor ao Governo os professores para o preenchimento das 

cadeiras vagas, aprovar os compêndios e elaborar as instruções regulamentares para um bom 

funcionamento do ensino.”, assim sustenta Adão (1982, p.37-8).  

Para o autor, a Direção Geral dos Estudos deveria tutelar e inspecionar também as 

escolas particulares para regular o ensino das ideologias políticas e a moral, em consonância 
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com o regime governamental. Ele defendia que a inspeção direta às escolas fosse realizada 

pelas câmaras e pelos administradores distritais. O autor dava a merecida relevância à 

inspeção do ensino.  

Outro autor digno de referência é Guilherme Dias Pegado, membro da Directoria-

Geral dos Estudos e Escolas do Reino que distribuía o ensino em seis frações – as escolas 

primárias, as secundárias, os liceus, os seminários, as faculdades e os especiais que eram 

dirigidos pelo Concelho Superior de Instrução Pública. As escolas primárias da comarca 

permaneciam tuteladas pelas escolas secundárias operando como núcleos centrais. O liceu, 

por sua vez, associava a totalidade das escolas secundárias provinciais.  

As juntas de inspeção do ensino primário designadas por cabeça de comarca eram as 

intermediárias entre todas as escolas primárias, secundárias e liceais. Esta instituição estaria 

incumbida não somente da inspeção, como também, a conceção de novas escolas, a 

averiguação da limpeza dos estabelecimentos, a apresentação de ideias para promover o 

aperfeiçoamento da instrução primária. As juntas eram formadas por particulares designados 

pelas câmaras municipais de cada conselho, trienalmente.  

O Projeto defendia, ainda, o fim dos castigos corporais que era uma medida 

excecional, contudo, o partidarismo era levado ao ponto de ser utilizada a Carta 

Constitucional como instrumento para o ensino da leitura, segundo sustenta Azevedo (1972). 

Outro autor a referenciar é Albino Figueiredo e Almeida. O mesmo surgiu com um 

projeto no qual aludia à conceção de um Conselho de Professores por liceu. Este conselho 

ficaria responsável pela escolha dos compêndios escolares e suas sucessivas melhorias, a 

fiscalização de todas as escolas que formavam o liceu, a conceção dos programas das provas, 

a criação do regulamento do liceu, a inspeção da aplicabilidade das disposições procedidas do 

Concelho de Instrução Pública, criação do regulamento disciplinar, entre outras tarefas. 

Pressupunha também a conceção de um grupo de fiscalização das escolas primárias com a 

interferência do pároco, do médico e do vereador municipal.  

José Augusto Braancamp também publicou alguns pensamentos para a reforma da 

instrução Pública que julgava urgente, recomendando a criação de um Conselho Promotor de 

Instrução Pública. Outro ponto diferenciador da sua ideologia para o ensino era a permutação 

das línguas clássicas pelas línguas vivas. Como forma de sustento das escolas ele recomenda 
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o recurso à cobrança de propinas aos discentes, a subvenções orçamentais e as verbas 

peculiares dos particulares, assim afirma Carneiro (2003). 

O Desembargador Ochoa também expôs, em 1834, um Projeto para o melhoramento 

dos estudos em Portugal. Este autor dava prioridade às escolas de ensino geral abertas por 

particulares. Onde não houvesse as escolas referidas sugeria que as Câmaras Municipais 

resolvessem o problema, contratando, remunerando e estabelecendo os professores, os alunos 

mais abastados deveriam pagar propinas aos docentes. Defendia a existência de um mestre de 

primeiras letras, por freguesia e mais nos concelhos. Apoiava a averiguação do emprego da 

nova legislação, em todas as escolas primárias, sob pena de cancelar o seu financiamento.  

O autor propunha a designação, entre os mais habilitados, de três Curadores de 

Estudos, por um período mínimo de dez anos que poderia ser estendido. Aos mesmos, caberia 

a responsabilidade do sucesso na aplicação do respetivo Projeto, a verificação da proficiência 

dos Corpos Administrativos, a seleção dos docentes para as escolas Maiores e a inspeção e 

controlo do ensino pelos meios que lhes fossem convenientes. O governo estava confiado de 

escutar e atentar as precisões eminentes dos Curadores. Aventava, ainda, a dissolução das leis 

anteriores, nomeadamente, os Estatutos da Universidade de Coimbra. Segundo atesta Ochoa 

(1834, p.9-35), “ (…) ela é utilíssima, e a contemplo como verdadeira mola real que há-de 

produzir o necessário movimento e conservar o equilíbrio da máquina sendo tanto mais 

própria quanto mais doce, sem lhe faltar toda a conveniente consistência e firmeza (…) Os 

curadores não poderão ser mal escolhidos nem fazer más escolhas.” 

O autor Referia também a importância da seleção acertada dos Curadores e dos 

mesmos fazerem seleções acertadas dada a relevância crucial que os mesmos teriam no 

equilíbrio do sistema de ensino e por isso deveriam ser, simultaneamente, o mais doce e firme 

possíveis.  

Trindade Coelho, no Manual Político do Cidadão Português, reconheceu que o tempo 

que antecede e precede a Constituição de 1822 de extrema riqueza para o ensino público, 

aceitando, contudo, que o sucesso se limitou à análise e reflexão sobre o sistema de ensino, a 

mobilizar conceitos e a defender ideias e projetos que, no futuro, teriam reconhecimento e 

aplicação prática.  

Segundo sustenta Carvalho (2012), Borges Carneiro defendia a existência de docentes 

esmerados para ensinar a ler, escrever, contar e as quatro virtudes cardeais, importantes para a 



65 
 

ordem e a moral pública, considerando a ciência um luxo sem utilidade e que não deveríamos 

querer saber muito mas o suficiente. O autor desvalorizava de tal maneira as ciências que as 

comparava a fábulas, invenções e erros e os seus autores eram comparados a fanáticos e 

déspotas que mantinham os seus caprichos e paixões à custa das contribuições dos cidadãos, 

mas que não tinham qualquer utilidade. As expressões utilizadas por estes representantes, que 

decidem o futuro dos cidadãos, revelam uma confusão desmedida sobre conceitos de extrema 

importância. Posto isto, o governo eliminou diversas classes de estudos menores, usando 

como fundamento a questão financeira.  

Contudo, é importante referir, que neste período, em 1825, foi criada a Escola Régia 

de Cirurgia de Lisboa, no Hospital de S. José e a Escola Régia de Cirurgia do Porto, no 

Hospital da Misericórdia, com cursos que tinham a duração de 5 anos. 

Segundo sustenta Gomes (1986), a Carta Constitucional de 1826 era mais objetiva 

apesar de não referir, também, a educação no respetivo título. Ela referia – o ensino primário 

para todos, gratuitamente; a existência de colégios e universidades onde terão acesso ao 

ensino das Ciências, Belas Artes e Artes. As forças dominantes da política educativa, 

genericamente, estavam definidas na fronteira do centralismo pombalino concretizado pela 

Real Mesa Censória dando autoridade à Universidade e os posteriores esforços 

centralizadores dos diferentes governos liberais que culminaram na aclamação da academia 

coimbrâ como órgão de topo da organização administrativa.  

 

2.3 Considerações finais  

 Em linhas gerais, as aspirações liberais para a educação assentavam - na 

democratização do ensino primário como forma de cidadania; na criação do ensino 

secundário, sem esquecer a parte técnica, primordial na profissionalização dos cidadãos e 

essencial para o progresso do país; na reformulação do ensino superior ultimando com a 

monopolização em Coimbra, ampliando-o a novas áreas do conhecimento, direcionando-o 

para as reais carências da nossa sociedade e a diversificação dos centros escolares e na 

implementação da instrução livre resultante da valorização da Liberdade, conforme sustenta 

Carvalho (2012). 

 A Revolução liberal foi imprescindível para que se tivesse criado a primeira 

Constituição Política, datada de 1822. Esta, por sua vez, trouxe ao debate a questão da 
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instrução pública partindo do pressuposto que este era um direito de todos que o governo 

deveria propiciar. Contudo, apesar de ter sido imensamente discutido nas Cortes Constituintes 

e de ter havido um intenso interesse no assunto, o campo das concretizações, deixou muito a 

desejar.  

A constituição de 1822 não se comprometeu com a disseminação do ensino básico 

com o fundamento de que o país se encontrava depauperado. Esse pensamento de que não 

havia meios para sustentar a generalização do ensino levou aristocratas e burgueses liberais a 

ajustarem a liberdade de ensinar, com a conceção de uma rede de escolas não oficiais. Esta 

Constituição embora tivesse sido primordial na democratização do ensino, não mencionava a 

palavra – educação - no título, estando agrupado no título que tratava os direitos e deveres dos 

indivíduos. Contudo a Constituição estabelecia - a criação de uma rede de escolas primárias 

para ambos os géneros; a reforma das escolas existentes; defendia a liberdade na educação e 

aconselhava um especial cuidado às instituições de caridade.  

Poder-se-ia falar em muitas razões para o ensino ter sido tão debatido sem ter sido 

nada concretizado, contudo, a que parece mais evidente, é o facto da instrução não ser 

considerada uma prioridade num tempo em que todos os setores estavam carenciados. 

Segundo atesta Carneiro (2003:301). “No período decorrido entre 1820 e 1835 (…) viveu-se 

em Portugal um período muito agitado do ponto de vista político, e disso ressentiu-se a 

instrução pública, que não beneficiou de nenhuma medida substancial, nem sequer de 

inspeção específica, aliás anunciada e preconcebida em diversas ocasiões.”  

Segundo assenta Fernandes (2003:62), “O período vintista é pobre em realizações mas 

relativamente abundante em propostas inovadoras. O argumento oposto a algumas 

solicitações mais directas do professorado é o da rotura financeira do país e da insuficiência 

do Subsídio Literário para responder às necessidades do ensino.”  

Deste modo, a Revolução de 1820 ficou muito aquém no que se pretendia que fosse o 

progresso da Instrução Pública, o que se reflete na Constituição de 1822, conforme sustenta 

Machado (1972:153), “ reformas que não se executam, afirma que (…) as primeiras décadas 

do Liberalismo, em matéria de instrução popular, passam-se numa luta estéril entre alguns 

homens esclarecidos, que envidam esforços para sair do marasmo e da ignorância, e a maioria 

da Nação, traumatizada pelas lutas civis ignorante e amolentada, que não está muito disposta 

a trabalhos, canseiras e sacrifícios.”  
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A Revolução de 1820 trouxe uma nova vida a um país debilitado, muito embora, a 

Junta da Diretoria Geral dos Estudos e Escolas ainda estivesse em atividade, a Comissão de 

Instrução Pública das Cortes Constituintes tomou de imediato a sua legitimidade executiva e 

legislativa ocultando a ação estatal. As reclamações sobre o estado do ensino, das escolas e 

dos professores com propostas de representação do ensino, eram diárias. O vintismo trouxe, 

de facto, a ideia de que era possível mudar tudo.  
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Capítulo III – SIGNIFICATIVOS CONTRIBUTOS PARA O ENSINO: DO 

LIBERALISMO À REGENERAÇÃO     

 

3.1. Nota introdutória: a miragem da regeneração  

Na segunda metade do século XIX, o país encontrava-se num atraso colossal 

relativamente ao resto da Europa. Portugal precisava instituir e solidificar a paz para que isso 

se manifestasse na produtividade e desse modo nos tentássemos aproximar dos restantes 

países europeus. Nesta conjuntura, era urgente regenerar o país, recuperar os avanços 

conduzidos pelo liberalismo e acabar com a ditadura do Cabralismo. Para o efeito, surgem os 

regeneradores, agrupamento político que tomou o poder após a insurreição militar de Cabral, 

conforme afirma D. António da Costa (1871). 

Neste sentido, surge Fontes Pereira de Melo, engenheiro militar, formado pela Escola 

Politécnica, dotado para funções governativas e com a determinação precisa para iniciar uma 

nova época histórica em Portugal, o fontismo. Todas as obras públicas necessárias para a 

modernização do país careciam de recursos humanos qualificados. Para tal, foi deliberada a 

criação de escolas profissionais para prover as atividades industriais.  

Fontes Pereira de Melo instituiu o ensino técnico industrial por decreto de 30 de 

dezembro de 1852, no porto e em Lisboa, denominadas: Escola Industrial do Porto e Instituto 

Industrial de Lisboa, respetivamente. A escola de Lisboa dispunha anexamente, uma 

biblioteca destinada para as questões técnicas e um Museu da Indústria. Somente as aulas de 

trabalhos de oficina operavam em sistema diurno, as restantes aulas eram lecionadas em 

regime noturno, nas duas cidades. A idade mínima de doze anos e saber ler e escrever eram os 

requisitos mínimos exigidos para o ingresso no curso. Três anos após a criação deste curso, 

nenhum funcionário era contratado para o serviço industrial estatal sem o certificado de 

habilitação profissional, do ensino elementar, correspondente a duas disciplinas, conforme 

sustém Carvalho (2012). 

Esta instrução profissional estava convencionada para o ensino elementar, secundário 

e complementar, composto por duas, três e quatro disciplinas, respetivamente. As escolas 

eram compostas por oficinas de tornear, fundir, forjar, modelar, serralharia e de 

manuseamento químico. O Curso Geral comportava os três graus de ensino e o conjunto de 

todas as disciplinas. Como suplemento ao Curso Geral, a escola proporcionaria ainda, 
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pequenos cursos compostos por algumas cadeiras, apenas aquelas consideradas necessárias 

para o efeito. Os cursos eram o de operário habilitado, químico, oficial mecânico, fundidor, 

forjador, torneiro, serralheiro, de diretor mecânico e químico e de mestre mecânico e químico. 

No Porto, o curso complementar apenas dispunha de uma disciplina. Em 1864, João 

Crisóstomo de Abreu e Sousa, ministro das Obras Públicas veio a sucumbir com as 

disparidades existentes entre a escola de Lisboa e do Porto.  

O plano de modernização do país de Fontes Pereira de Melo pretendia ultrapassar o 

setor industrial. Para o efeito, organizou o ensino através da criação de escolas técnicas 

agrícolas. A instrução agrícola foi criada, por decreto de 16 de dezembro de 1852, com três 

graus de ensino, primeiro, segundo e terceiro grau, designados por ensino rudimentar, teórico-

prático e superior, respetivamente, conforme suporta D. António da Costa (1871, p. 234), “O 

ensino profissional agrícola e industrial estreou-se verdadeiramente em 1852, devido à 

regeneração.” 

A frequência do ensino rudimentar deveria ser por um período máximo de três anos. 

Esta instrução consistia na realização de trabalhos rurais e era concretizado em quintas de 

ensino, para tal deveria existir uma em cada província, onde eram formados maiorais, abegões 

e quinteiros. O ensino teórico-prático era realizado em escolas regionais, em Lisboa, Évora e 

Viseu, que dispunham de uma quinta exemplar composta por viveiros de plantas, campos de 

cultura, oficinas e estábulos. Por fim, encontrava-se o ensino superior, edificado num Instituto 

Agrícola em Lisboa e composto também por uma quinta exemplar, no qual eram ministradas 

as mesmas disciplinas do grau anterior mais aprofundadas e novas disciplinas ministradas na 

Escola Politécnica e na Academia das Ciências. O Instituto dispunha de três cursos o de 

lavrador, abegão e agrónomo, com duração de 2 a 4 anos.  

Para ingressar no curso, era exigido o mínimo de dezasseis anos de idade. O projeto 

apenas foi concretizado parcialmente, apenas o Instituto Agrícola edificado numa quinta que 

pertencia à realeza foi concretizado e aberto em novembro de 1853. 

O ensino Comercial também mereceu destaque por parte de Costa Cabral, com a 

anexação ao Liceu de Lisboa de um departamento comercial, para dar continuidade à anterior 

Aula do Comércio instituída por Pombal. Esta alteração permaneceu até à criação de uma 

Escola Comercial de Lisboa, em 1866. Esta escola também vem a ser suprimida, em 1869, 
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com a inclusão do ensino comercial no Instituto Industrial que vem a designar-se Instituto 

Industrial e Comercial de Lisboa. 

Carvalho (2012) sustenta que “A legislação sobre as Escolas Técnicas (industriais, 

agrícolas e comerciais) é a constribuição mais notável de Fontes Pereira de Melo para o 

progresso do nosso ensino, embora valha mais pelo impulso dado do que pelas realizações 

conseguidas.“ 

 

3.2.  O contributo de Costa Cabral 

 A instabilidade política mantinha-se com sucessivas mudanças de governo. A 

efemeridade dos governos não lhes permitia inteirar-se das verdadeiras necessidades do país e 

ainda menos tomar medidas frutíferas. O ministério de Passos Manuel destitui-se em maio de 

1837. A regência que se seguiu teve de enfrentar a revolução dos marechais, liderada por com 

Rodrigo da Fonseca, Saldanha e Terceira, com apenas dois meses de governação. Esta 

revolução estendeu-se até setembro. Os liberais dividiram-se entre extremistas e moderados 

disputando o poder. Era requerida uma nova constituição que fosse o meio-termo entre a de 

22 e a de 26. É neste contexto que surge a Constituição de 1838, uma espécie de grupo 

centrista sob liderança de Costa Cabral. O setembrismo dá agora lugar ao novo líder que 

assume o governo em 1839. Anteriormente partidário de esquerda e atualmente, para espanto 

dos antigos companheiros do partido, se mostrava renovado, conforme atesta Carvalho 

(2012).  

 A admiração vem a ser maior, mais tarde, em 1842, quando o antigo partidário do 

vintismo de extrema-esquerda, agora hasteado na contenda cartista, restabelece a Carta 

Constitucional. Cabral surge “como homem forte e praticamente o chefe do Governo, 

encarado pela Coroa e pelas Direitas como a mais segura garantia da ordem e da 

prosperidade. (…) Costa Cabral proclamou a restauração da Carta no Porto, num golpe de 

estado pacífico. A rainha nomeou novo governo (…), onde Costa Cabral, como ministro do 

Reino, era o verdadeiro dirigente”, conforme sustenta Oliveira Marques (2003, p. 457). 

 Ainda em 1844, passados oito anos da reforma geral de Passos Manuel, Costa Cabral 

promulgou uma nova reforma geral do ensino, num espaço de tempo demasiado breve para 

ter sido devidamente testada a nova restruturação do ensino. Esta nova reforma, datada de 20 

de setembro do mesmo ano, em termos gerais, conservou a mesma orientação da reforma 
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anterior, divergindo da mesma, relativamente à realização de práticas gímnicas dos discentes 

do ensino primário que são revogadas na atual reforma, conforme atesta D. António da Costa 

(1871, p. 269), “A reforma da instrução primária de 1836 por Passos Manuel, em muitos 

pontos corroborada pela reforma de 1844, chamava a medo o município a concorrer para a 

escola com uma verba extremamente módica; essa disposição subsiste ainda na mesquinha 

parte que a localidade toma oficialmente na instrução portuguesa.” 

 Porém, a nova reforma também apresenta inovações que a distinguem da anterior de 

forma positiva, como sendo, a divisão da instrução primária em dois níveis. Parecia limitador 

restringir o ensino primário à aprendizagem da leitura, da escrita e das quatro operações 

aritméticas. Os dois níveis de ensino de Cabral não correspondem aos patamares de ensino de 

Herculano que eram o elementar e o superior, sendo que o superior seria idêntico a um ensino 

secundário simplista. Cabral, por sua vez, preservava a instrução liceal reformada por Passos 

Manuel e desenvolvia o ensino primário.  

 A reforma de Costa Cabral tentou retificar a reforma anterior, ampliando a extensão de 

cada medida e solidificando a componente prática. Deste modo, o primeiro patamar de ensino 

primário da reestruturação de Cabral tinha a seguinte estrutura: Ler, Escrever e Contar; 

Princípios Gerais de Moral; Doutrina Cristã e Civilidade; Exercícios Gramaticais; Princípios 

de Corografia e História Portuguesa, sendo este nível o mais básico. O seguinte patamar 

fortalecia o anterior e adicionava: Gramática Portuguesa; Desenho Linear; Geografia e 

História Geral; História Sagrada do Antigo e do Novo Testamento, Aritmética e Geometria 

aplicadas à Industria e Escrituração. O autor pretendia incluir outras matérias nos planos 

curriculares, analisando, cada caso em particular, consoante as carências, numa tentativa de 

facultar alguma liberalização curricular, não só para o ensino básico como também para o 

ensino secundário. 

 Segundo sustenta Rocha (1984, p. 42), relativamente à educação do género feminino, 

identicamente considerada no decreto, esta deveria conter as seguintes disciplinas: Ler, 

Escrever e Contar; Princípios Gerais de Moral; Doutrina Cristã; Civilidade; Exercícios 

Gramaticais e Lavores “mais usuais próprios do sexo feminino”.  

 Para disseminar o mesmo, ficou preestabelecido que o governo financiasse a criação 

das instituições escolares femininas em metade dos encargos divididos com os consórcios 

locais. Contudo, a medida não foi aproveitada. “A promessa por parte do governo de 
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concorrer com metade das despesas para a fundação das escolas do sexo feminino devidas à 

iniciativa das corporações locais era princípio louvável, mas ineficaz, porque as localidades 

não usaram da iniciativa. Finalmente concedeu-se ao governo a faculdade de ir criando 

sucessivamente as escolas de ambos os sexos“ conforme certifica D. António da Costa (1871, 

p. 170). 

 Em 1846/7, o relatório do Concelho Superior referia que a instrução feminina era 

apenas uma possibilidade. Efetivamente, a instrução pública feminina reduzida quanto à 

abundância de escolas e à dimensão curricular por comparação com a instrução pública 

masculina, só se efetivou, realmente, na segunda metade oitocentista. Até então, a instrução 

feminina estava destinada apenas às famílias mais favorecidas, e era dada em conventos 

através das Ursulinas que tiveram uma função de destaque na educação feminina.  

 O estado liberal que em teoria defendia a educação da mulher, na prática, ao enfrentar 

as necessidades educativas e económicas que o país enfrentava, secundarizou a educação 

feminina que ao ser cedido aos conventos, por falta de alternativa, dificultou ainda mais a 

ambicionada laicização do ensino. Os dados relativamente ao ensino privado existentes são 

ainda mais inverosímeis, muitas vezes copiados pelos valores do ano anterior.  

 Apesar da reforma de Passos Manuel ter sido considerada por um erudito da 

pedagogia demasiado teórica e a de Cabral menos liberalista porém mais prática, esta crítica 

aparenta ser pouco precisa. Na reestruturação de ensino de Cabral, ambos os patamares de 

instrução primária dar-se-iam em diferentes instituições de ensino. Segundo certifica D. 

António da Costa (1870, p. 58), “Se pedirmos a prova ao número de escolas, saberemos que 

há trinta anos não passavam de 991, e hoje contam-se 2313. Se especializarmos as do sexo 

feminino, eram então 25 apenas, e hoje são 348. Se pedirmos a ainda a prova ao número de 

alunos, conhecemos que sendo há vinte anos de 34000, hoje quadruplica.”  

 O sistema de ensino básico em Portugal nos anos 40 do século XIX era no seu todo 

deficiente. Ao observarmos os relatórios dos finais da mesma década, em particular de 1848/9 

e 1849/50, constatamos que as necessidades passavam pela falta de escolas, pouca adesão de 

alunos à mesma, assim como, pela escassez de docentes. Todas as medidas tomadas pelas 

reformas realizadas, até então, não solidificaram o ensino básico, nem resolveram o maior dos 

problemas, no campo da educação - o analfabetismo. Uma vez que não se dispõe de dados 

rigorosos para analisar, uma estimativa realizada por Joel Serrão aproxima o analfabetismo, 
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na primeira metade do século XIX, na ordem dos 90%. Outra questão pendente, entre outras, 

foi ainda a obrigatoriedade escolar parcamente legislada sem um verdadeiro incentivo para os 

pais alfabetizarem os filhos, conforme suporta Mesquita (2004, p. 376), “a este problema 

ligava-se, entre outras questões, a da obrigatoriedade do ensino, nunca suficientemente 

legislada por forma a impedir os pais a mandarem os seus filhos à escola.” 

 Segundo suporta o decreto de 20 de setembro de 1844, relativamente à sua contenda 

contra o analfabetismo, Cabral promulga que todos os pais, tutores e todos os habitantes na 

zona das Escolas de Instrução primária ou no círculo de um quarto de légua das mesmas 

ordenem que os discentes vão à escolas desde que estejam no patamar etário “dos 7 aos 15 

anos de idade”, sendo os mesmos filhos, tutelados ou subordinados. A desobediência a este 

decreto levaria em primeira instância a uma simples aviso, ao que se seguia uma intimação, 

depois a uma repreensão e por fim, numa suposta quarta transgressão, a uma coima de 500 a 

1000 réis.  

  Ainda na contenda contra o analfabetismo, três anos após o estabelecimento do 

respetivo decreto, o autor instituía que o recrutamento militar recaísse sobre os iletrados em 

prioridade e dez anos decorridos do mesmo decreto, ficassem pendentes os direitos políticos, 

durante cinco anos aos tutores e pais que tivessem discentes que atingissem a idade limite de 

15 anos iletrados e que, ainda por um lustro, ficassem anulados os mesmos direitos aos 

supostos iletrados. Seria dada a predileção para a função pública aos letrados, como 

contrapartida, conforme certifica Carneiro (2003).  

 Apesar de todo o apetrecho legislativo, havia uma folga que permitia a sua 

transgressão. De facto, o autor considerava algumas exceções para aqueles que comprovassem 

já ter conhecimento dos conteúdos para este nível de instrução, ou aqueles que usufruíssem de 

outro tipo de ensino que não o oficial, ou ainda, no caso de serem famílias demasiado 

carenciadas que não pudessem frequentar, por essa razão, o ensino básico.  

 Ainda para os pais que fora das exceções anteriores para o qual lhes fizesse muita falta 

o trabalho dos filhos, teriam a possibilidade de enviar seus filhos à escola para uma das lições 

do dia. Para intensificar o problema, há a adicionar a negligência das autoridades em 

executarem as penalidades convencionadas, a inaptidão inspetora do governo, o espaçamento 

da rede escolar, os costumes obtidos de absentismo escolar e a indigência que intimava o 

trabalho infantil dos educandos facilmente compreendemos o insucesso das medidas tomadas.  
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 Segundo certifica Carvalho (2012, p. 578), “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 ligadas ao ensino.” Retirando todas as exceções atrás 

referenciadas que abarcavam uma fração significativa da faixa etária estipulada pelo autor 

para o ensino básico, a obrigatoriedade para os derradeiros era custosa de cumprir para o 

número de instituições de ensino primário e as todas as outras carências educacionais 

existentes.  

 Em relação à profissionalização docente determina, para os professores do género 

masculino, que o Governo estruture as Escolas Normais do distrito de Lisboa e Porto, criadas 

por Rodrigo da Fonseca, assim que seja oportuno. Para as professoras, que proviam de 

ordenados inferiores, seriam organizadas Escolas Normais nos Conventos de Religiosas, em 

Colégios e nos Recolhimentos do Reino, conforme sustém D. António da Costa (1871, p. 

293).  

 O decreto de Costa Cabral considerava a conceção de escolas normais para formação 

de docentes dos dois os níveis de ensino básico. Os docentes que pretendiam lecionar o 

primeiro nível, deveriam frequentar o curso durante um ano e para os que iriam lecionar o 

segundo nível, teriam de frequentar o mesmo curso durante dois anos. Porém, os mesmos 

cursos, poderiam ser prolongados em mais um ano. Quando à atribuição de bolsas de estudo, 

estava conjeturada para vinte alunos de cada escola, a importância de 6$000 réis mensais, 

com exclusão dos alunos que habitassem na localidade onde ficava situada a respetiva escola 

que não poderiam se candidatar às respetivas bolsas. O orçamento anual máximo para as 

escolas normais era de 3600$000 réis, valor que não deveria ser ultrapassado, sendo que a 

prioridade para a preparação era dada às escolas de Lisboa e do Porto, conforme sustenta 

Mesquita (2004, p. 371).  

 No que concerne ao ensino secundário, Costa Cabral preservou os Liceus todavia 

diminuiu significativamente os conteúdos curriculares lecionados. Passos Manuel organizava 

os conteúdos delineados em dez apontamentos, a nova reforma de Cabral reduzia-as a seis: 

Gramática Portuguesa e Gramática Latina; Latinidade; Aritmética, Geometria e primeiras 

Noções de Álgebra; Filosofia Racional e Moral e Princípios de Direito Natural; Oratória, 

Poética e Literatura Clássica, em particular, a Portuguesa; e História, Cronologia, e Geografia, 
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especificamente, a Comercial. O grupo de professores será constituído por três docentes, a 

cada docente cabia instruir duas de entre as seis cadeiras mencionadas pela sequência referida. 

Tal como com a reforma de Passos Manuel, também esta reforma, fica incompleta por não 

especificar o número de anos do curso, o número de aulas por disciplina, nem a distribuição 

da carga horária que o curso deveria fruir, o que se afigurar absurdo por conter erros da 

anterior reforma, conforme suporta Carvalho (2012). 

 A criação dos dois patamares de instrução, para o ensino básico, tinham como 

propósito o melhoramento e desenvolvimentos do mesmo. Contudo, no que toca ao ensino 

intermédio, a reforma de Costa Cabral restringiu o seu acesso àqueles que se propunham 

aceder ao ensino universitário, aos que desejavam integrar a função pública  e daqueles 

que ambicionavam o seguimento da via clerical, consistindo num grau intermédio para os 

mesmos. Esta alteração circunscreve a perspetiva social do ensino secundário recuando a sua 

massificação.  

 Segundo alude D. António da Costa (1871, p. 169), “No intervalo de 1836 a 1844 o 

governo tratou de desenvolver os elementos da reforma de 36, a qual lutou com dificuldades, 

umas filhas do tempo, outras dos costumes nacionais. Entre nós a cabeça obra mais do que o 

braço, e pedimos às leis a responsabilidade que devêramos pedir às pessoas. Daqui veio que a 

reforma de 44 condenou a de 36, sem a chegar a experimentar em pontos fundamentais.” A 

nova reforma não revoga a de Passos Manuel e embora constitua um retrocesso em relação à 

mesma, ela adapta os planos curriculares e as disposições à realidade educativa, preservando 

uma instituição de ensino secundário em cada capital de distrito, conjeturando o 

estabelecimento de disciplinas de Latim nas 120 maiores povoações, assim como, 

bienalmente, cursos de Aritmética e Geometria aplicada à Indústria e de Filosofia Racional e 

Moral e Princípios de Direito Natural, nas localidades mais habitadas, disciplinas que seriam 

anexadas, oficialmente, às instituições de ensino secundário dos referentes distritos.  

 A reforma anterior era composta por dez disciplinas que na atual reforma passavam a 

ser apenas seis: Gramática Portuguesa e Latina; Latinidade; Aritmética e Geometria com 

Aplicação às Artes e Primeiras Noções de Álgebra; Filosofia Racional e Moral e Princípios de 

Direito Natural; Oratória, Poética e Literatura Clássica, designadamente, a Portuguesa; 

História, Cronologia e Geografia, nomeadamente, a Comercial, conforme atesta Mesquita 

(2004). 
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 Em comparação com a reforma anterior quanto às cadeiras planeadas, há um grande 

retrocesso, Costa Cabral, elimina a Língua Francesa, a Língua Inglesa, a Física, a Química e a 

História Natural que Passos Manuel decretara para os Liceus. Os Liceus de Lisboa, Porto, 

Coimbra, Braga, Évora e as Ilhas, excecionalmente, podiam ministrar Francês e Inglês. No 

que concerne à Física, à Química e à História Natural, o Governo poderá incluí-las nos planos 

curriculares do Liceus das capitais, quando julgar oportuno e de acordo com as carências e 

conjunturas específicas do lugar em causa.   

 Eventualmente, por questões financeiras, Aritmética e Geometria foram poupadas da 

redução de Cabral, estas seriam retiradas dos Liceus de Lisboa, Porto e Coimbra mas seriam 

lecionadas na Escola Politécnica, na Academia Politécnica e na Faculdade de Matemática. A 

diminuição do número de cadeiras científicas nos Liceus realizada por Costa Cabral expôs o 

seu lado mais conservador de defensor dos valores educativos das Humanidades escolhendo-

as nos planos curriculares, em oposição aos vanguardistas que viam na Ciência e na Técnica a 

formação necessária para a inclusão na vida ativa da sociedade atual. Relativamente ao ensino 

superior, não houve alterações relevantes a destacar. 

 Segundo menciona D. António da Costa (1871, p. 169-170), “A reforma de 44 não foi 

radical. Modificou algumas bases e iniciou também alguns princípios. (…) A penalidade 

imposta à negligência das famílias apareceu pela primeira vez em Portugal, e honra o decreto 

de 44. A suprema direção do ensino foi concedida a um conselho superior em Coimbra, tendo 

por delegado, em cada distrito, um comissario dos estudos.” O Conselho Superior de 

Instrução Pública, anteriormente concebido por Rodrigo da Fonseca, em 1835, anulado dois 

meses depois é agora instituído em Coimbra e formado por um presidente, o reitor da 

Universidade de Coimbra e oito vogais, entre eles professores aposentados, lentes ou figuras 

eleitas entre os sábios mais distintos por sua sabedoria e decoro, e de vogais extraordinários, 

sem precisar quantos, constituído por docentes do ensino superior substitutos e candidatos às 

Cátedras, e repartia-se em dois Conselhos: um Conselho Geral, formado por todos os recursos 

humanos acima referidos, um Conselho Ordinário, constituído por todos os constituintes do 

Conselho Geral com exceção dos vogais extraordinários. O Conselho Ordinário era 

subdividido em três partes referentes aos três patamares de ensino: primário, secundário e 

superior.  
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 Segundo reconhece Carvalho (2012, p. 581), “O Conselho Geral reunia-se duas vezes 

por ano para apreciar os relatórios do Conselho Ordinário e quaisquer outros documentos que 

lhe tivessem sido particularmente dirigidos: o Conselho Ordinário reunia-se duas vezes por 

semana e competia-lhe a direção geral da educação e instrução públicas”, abrangendo, as 

variadas ações que tal gerência suportava, gestão financeira e disciplinar das instituições de 

ensino, programas, metodologias de ensino, manuais, provisão de postos de trabalho, 

fiscalização da escolas, estatística, etc. Para o exercício do Conselho Superior de Instrução 

Pública, com funções semelhantes a um Ministério da Instrução, foi designado e renovado o 

prédio do Colégio de S. Pedro, em Coimbra, local para acomodação de uma biblioteca 

pedagógica concebida a partir das obras das livrarias dos conventos encerrados do distrito 

conimbricense, de obras editadas na gráfica da Universidade e de todos os livros escolares 

nacionais e internacionais, como ainda os jornais literários e científicos.  

 As reformas de Costa Cabral e de Passos Manuel são obras claramente distintas na sua 

expressão escrita. A escola Normal de Lisboa promulgada por Costa Cabral só se tornou 

efetiva dezassete anos depois da sua criação e durante todos esses anos foi realizado o 

pagamento total dos ordenados dos docentes colocados, conforme refere D. António da Costa 

(1871, p. 169-172), “Entre nós a cabeça obra mais do que o braço, e pedimos mais às leis a 

responsabilidade que devêramos pedir às pessoas. (…) “O Conselho Superior tinha a 

responsabilidade sem o poder; a secretaria do reino tinha o poder sem a responsabilidade. Era 

uma situação impossível.” O mesmo alegava ainda a desvalorização das propostas de 

instrução primária realizadas pelos vogais do Conselho que eram esquecidas nos arquivos da 

secretaria do reino.  

 Genericamente, a reforma de Costa Cabral, teve como aspetos positivos: o incentivo e 

fundação de instituições de ensino indispensáveis à execução do novo currículo para o ensino 

básico, a criação e a recapitalização/dotação das escolas normais de Lisboa e do Porto e a 

fixação de uma melhoria salarial para os docentes. Contudo, também solidificou a 

centralização, revigorando o poder do governo sobre o ensino, contrariando o caminho 

realizado por Rodrigo da Fonseca e dando seguimento à visão de Passos Manuel. Nesta 

sequência, restringiu a liberdade de ensino e recuou/infletiu relativamente à sua secularização 

e estatização, calculando recompensas aos clérigos/curas e outras pessoas que tivessem uma 

formação satisfatória para ministrar no lugar do professor, em locais que não fruíssem dos 

mesmos. Porém, o segundo patamar do ensino básico, não teve realização, em contexto 
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prático, a reforma resumiu-se na congregação dos planos curriculares dos dois níveis, sem a 

autonomia desejada para o nível superior. 

 Segundo atesta Gomes (1985), relativamente ao ensino mútuo, apoiado pelo governo, 

Costa Cabral afastou o método da sua reforma. Em 1844, das 1189 escolas públicas de ensino 

básico, apenas 22 utilizavam o respetivo método. Porém, não se tratava de um real abandono 

do método, mas sim, da procura de novos métodos de ensino que se mostrassem mais 

frutíferos. Para ter uma noção aproximada dos dados serão analisados os dados constantes nos 

relatórios oficiais. De acordo com o relatório do Conselho Superior de Instrução Pública de 

1844 existiam 1189 escolas púbicas de ensino básico, das quais 73 ficavam situadas nas Ilhas. 

No referido anos, havia 1 alunos por cada 80 habitantes, na rede pública e 1 alunos por 55 

habitantes, considerando a rede privada e pública. 

 No que alude à fiscalização e controlo do ensino, há a registar, uma autêntica 

fragmentação das organizações supervisoras educativas, ao que se agrupava, uma negligência 

dos responsáveis locais, delegados de comunicar ao Conselho Superior de Instrução Pública 

informações sobre o estado do ensino e à relutância dos agentes particulares em facultarem 

dados que os comprometessem colocaram em causa a credibilidade dos dados recolhidos 

sobre a realidade do ensino da primeira metade oitocentista, descredibilizando os dados sobre 

o estado do ensino básico, em Portugal, nos anos quarenta, conforme afirma Mesquita (2004). 

 Em jeito de conclusão, podemos afirmar que com a administração denominada de 

Cabralismo ocorreu uma enorme agitação nos diferentes departamentos nacionais. Esta 

movimentação atingiu também a área educativa, sendo uma das mais abrangidas. A reforma 

de Costa Cabral de 1844 foi menos liberal, mais prática e mais centralizadora do que a de 

Passos Manuel de 1836. Esta por sua vez tinha um conteúdo mais liberal e mais teórico. A 

fusão dos princípios das reformas de 1835, 1836 e 1844 teria trazido enormes benefícios com 

a junção dos pontos positivos destas reformas, mas infelizmente, isso não ocorreu.  

 A reposição do Cartismo em 1842 também não foi benéfica para a reforma de 1844 ao 

recuperar as ideias retrógradas do pensamento mais conservador provocou um retrocesso 

comparativamente às reformas que a precederam. No governo de Cabral ocorreu ainda uma 

diminuição dos salários docentes que por si só já eram demasiado baixos. Em relação à 

formação docente, ficou-se pela teoria. A Escola Normal criada em 1835 pelo governo de 

Rodrigo da Fonseca Magalhães só veio a operar em 1861.  
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 A intento da obrigatoriedade escolar em determinada idade, a jubilação dos docentes, a 

permissão para os padres ensinarem em povoações onde não houvesse instrução popular e a 

intenção de controlar o ensino são aspetos positivos desta reforma. Contudo, mais uma vez, 

tudo se limitou à teoria, a questões financeiras e ao conservadorismo. O malfadado destino 

das reformas em papel que atingiu as anteriores reformas, nomeadamente a de 1836, atingiu, 

também a reforma de 1844. Porém, talvez por ser a reforma mais limitada foi também aquele 

que apenas com umas pequenas alterações se conseguiu manter até 1878.  

 No entanto, o princípio da educação pelo medo, pelos castigos e pela emulação levam 

D. António da Costa (1871, p. 170-171) a considerar esta reforma “medrosa, incerta e 

temerosa”. 

3.3. Uma educacão burguesa - O contributo de António Feliciano de 

Castilho 

3.3.1 Nota Introdutória 

Costa Cabral é exonerado do governo em 1846, aquando da revolução da Maria da 

Fonte. O mesmo retoma o poder em 1849 para abandonar o cargo, decisivamente, em 1851. 

Com o término desta fase onde se findam as guerras civis, dá-se início a um novo período 

mais calmo que antecipa a tão almejada Regeneração. Segundo assegura Carvalho (2012, p. 

582), ”Não prosseguiremos, porém, sem nos referirmos a um acontecimento pedagógico de 

grande relevância, cujo início se situa na época que acabámos de historiar e cujo processo se 

prolongou pelos anos seguintes até os seus ecos se extinguirem de todo.” Todavia, é neste 

espaço temporal que surge António Feliciano Castilho e o designado Método Repentino de 

Leitura, destinado ao ensino primário.  

A regeneração origina e desenvolve o associativismo cultural apoiado pela classe 

clerical culta e vanguardista e pela classe operária. António Feliciano Castilho integra esse 

movimento social tal como outros intelectuais que ocasionarão o surgimento de 

acontecimentos educativos de enorme importância como: a criação de uma nova metodologia 

e filosofia para ensinar a ler, assim como, a elaboração de cursos destinados à formação da 

classe docente que estivessem em exercício de funções, para aprender o novo método de 

ensino, conforme certifica Fernandes (1998).  
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Como já referimos, com a emergência da Regeneração, advieram novos movimentos 

sociais, com manifestação política que potenciaram mudanças na área educativa. 

Genericamente, o surgimento do movimento operário demarcará a criação de uma nova 

cultura de natureza similar à burguesia. Nos periódicos surgem reclamações sobre a falta de 

instituições de ensino básico, redigidas pelo erudito Custódio José Vieira, assim como, de um 

projeto para este nível de ensino que fosse composto por uma componente prática escrito pelo 

operário José Maria Chaves. Comparativamente, é estabelecida, em Coimbra, uma aliança 

estudantil e laboral que levará à criação da Sociedade de Instrução dos Operários, concebendo 

cursos noturnos e dominicais para o ensino primário e secundário.  

A Academia de Estudos Livres, primeira Universidade Popular portuguesa, surgiu de 

uma instituição de instrução popular, como outras escolas populares que foram criadas, em 

Lisboa, fruto de associações populares. Deste modo, foi neste momento de movimentação 

popular educativa que emergiu uma das experiências mais significativas de modernização das 

metodologias para o ensino da leitura, em meados do século, em Portugal. De facto, falamos 

do já mencionado método criado pelo poeta português António Feliciano Castilho, conforme 

atesta Fernandes (2003).  

 

3.3.2 Dados biográficos 

Castilho nasceu no dia 28 de janeiro de 1800, em Lisboa, e faleceu em18 de junho de 

1875 na mesma cidade onde nasceu. O autor encarou a cegueira quase completa com tenra 

idade. O ilustre poeta e filho de um lente de Coimbra foi vítima de diversos problemas de 

saúde concluindo com um ataque de sarampo que lhe originou problemas visuais 

irreversíveis.  

Segundo certifica Homem (2002, p. 342), “Castilho conhecera a provação de cegar aos 

seis anos de idade. Dotado, contudo, de uma privilegiada memória auditiva e de uma natural 

vocação para os estudos humanísticos, conseguira concluir, na Universidade de Coimbra, o 

curso de Cânones.” O seu irmão Augusto concluiu juntamente com ele o mesmo curso. Com 

apenas 6 anos de idade, já sabia ler e escrever, porém, esta limitação obrigava-o a estudar 

ouvindo a leitura e a escrever ditando os seus trabalhos. 
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Contudo, com auxílio de seu irmão de idade semelhante que mais tarde viria a ser 

padre e de uma notável memória auditiva, a limitação visual não o impediu de conquistar o 

protagonismo que veio a merecer no âmbito pedagógico, com especial relevo na educação 

primária. A sua habilidade para a poesia e para a escrita foram desde cedo percebidos pela sua 

extraordinária aptidão para o verso e para o estilo, assumindo um papel de destaque na 

história literária portuguesa. A administração da Revista Universal Lisbonense entre 1841 e 

1845 também contribuiu para o seu gradual prestígio, local onde batalha contra o cabralismo 

de forma clara. Sendo, apreciado pelos poetas juvenis como um modelo a seguir.  

A insatisfação com a falta de valorização, assim como, com a falta de reconhecimento 

que os seus contemporâneos atribuíam ao seu trabalho levaram-no a abandonar o continente e 

a ir viver para Ponta Delgada, em 1847, conforme sustenta D. António da Costa (1873, p. 

205), “Aportava da ilha de S. Miguel (…) em 1847, tinham-no levado ali negócios 

particulares, e ali se estabelecera com a sua família. Encontrara Ponta Delgada sem estímulos 

intelectuais. A presença do poeta despertou bons engenhos que por lá não faltam, e incitou-os 

a estudos sérios. À sua voz acordaram talentos.” Quando se instalou nos Açores teve contacto 

com o presidente da Sociedade Promotora da Agricultura Micaelense que pretendia 

intensamente fortalecer área agrícola para melhorar a economia da Ilha de São Miguel.  

Segundo alude Homem (2002), em terras açorianas usufruiu de um papel notável no 

campo cultural, desafiando não só as famílias mais abastadas como também as classes mais 

pobres. Para o efeito, foi fundada a «Sociedade dos Amigos das Letras e das Artes» sendo 

Filipe de Quental o seu maior instigador. Além de ter sido mentor da Sociedade Promotora da 

Agricultura Micaelense foi ainda redator de primeira linha do periódico O Agricultor 

Michaelense, facto que o inspirou para a publicação a Felicidade pela Agricultura, em 1849. 

O presidente da Sociedade Promotora da Agricultura Micaelense tinha como objetivo 

consciencializar os camponeses do seu contributo social através de palestras e de leituras 

apropriadas. Para isso, precisava combater o enorme analfabetismo que dificultava o plano 

por si traçado. Todavia, era necessário um método de ensino rápido e eficaz para levar adiante 

o plano delineado. Segundo atesta Carvalho (2012, p. 583), “Tal desejo, que poderia não ter 

tido quaisquer consequências, foi o motivo que levou Castilho a dedicar os seus ócios e o seu 

engenho à reflexão sobre um assunto até aí alheio às suas habituais preocupações.” Neste 
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contexto surge então o intuito de criar um novo método de ensino da leitura e da escrita, 

campo temático que era estranho a Castilho, com outros interesses até então.  

 

3.3.3. A criação do Método de Castilho 

Ainda em campo Micaelense, Castilho conheceu também um francês que lhe 

apresentou um método rápido de ensino da leitura de Lemare, um seu conterrâneo. O autor 

português iniciou a sua reflexão sobre o tema, a partir desta ideia, que a seu tempo o levou à 

criação de um novo método de ensino composto por vinte lições, com várias designações 

como: Leitura Repentina, Método Repentino, Método Português e Método de Castilho. O 

autor adaptou o método de Lemare ao contexto português.  

Apesar de ter chegado a Ponta Delgada em agosto de 1847, em abril ou maio do ano 

imediato já encetava o método de Lemare nas suas aulas, no ensino da leitura e da escrita, 

estimulando outros docentes a segui-lo também. Deste modo, em 1848, o Método repentino já 

era testado em Lisboa e logo depois apresentado na Escola Normal do Ensino Primário. 

Entretanto, o célebre autor retorna ao continente para divulgar o seu trabalho, impingindo o 

seu método aos governantes para que fosse implementado por todas as escolas da nação. Mais 

tarde, em 1853, oportunamente, é indigitado “Comissário Geral da Instrução Pública”, função 

concebida particularmente para Castilho que lhe facilitará a implementação do seu método.  

Segundo atesta Braga (2008), o método de ensino da leitura de António Feliciano 

Castilho estava a ser testado em diversas escolas pelo país, em 1853 e 1854. Contudo, em 

Ponta Delgada, no ano imediato à introdução do novo método, o Conselho Superior de 

Instrução Pública menciona que o mesmo já não era utilizado pela maioria dos professores. 

Primeiramente, o autor experimentou-o nos Açores e, em 1850, instigou a sua utilização 

oficial nas escolas portuguesas mas sem êxito.  

O Método de Castilho, baseado no Método de Lemare, iniciava com a aprendizagem 

do abecedário. Para isso, eram apresentadas em quadros, individualmente, as letras do 

alfabeto, maiúsculas e minúsculas, em caracteres de imprensa. Os quadros eram compostos 

pela respetiva letra e por um desenho de diverso que se assemelhasse à letra em questão que 

podia variar desde a representação gráfica de pessoas, animais, vegetais e os mais diferentes 

objetos.  
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Segundo atesta Carvalho (2012), para exemplificar, a letra S era desenhada uma cobra 

na posição da letra, para o T era desenhado um martelo e para o X era desenhada uma tesoura 

aberta. O objeto era a figura posicional da letra. Algumas letras eram de difícil representação, 

como era o exemplo da letra G que era representada pela figura de uma árvore torcida pelo 

vento levantada ligado a um pequeno jorro de água que concluía a parte inferior direita da 

letra. Para complementar a descrição da letra, relacionado com o desenho era atribuída uma 

história espirituosa para auxiliar os instruendos na memorização das letras.  

A história atribuída à letra G era sobre o som que a água ecoava ao sair muito 

brandamente resultava no ge que era designado pela palavra “repuxo”. Sempre que o docente 

mostrasse a imagem com a letra ou pronunciasse a palavra “repuxo”, era pretendido que o 

discente pronunciasse o som ge. Desta forma, se o discente mencionasse várias palavras 

seguidas como por exemplo: “Medida, Árvore, Pandeiro, Pateta e Árvore” era suposto os 

discentes respondessem, em grupo, a palavra “Maria”, dado que cada palavra correspondia a 

uma determinada letra, segundo o código convencionado pelo método do autor. Tal como 

para as letras, também para os algarismos e para os sinais de pontuação, eram atribuídos 

códigos convencionados pelo autor, que deveriam ser fixados e anotados em verso.  

O autor considerava o seu método de ensino da leitura e da escrita como o melhor do 

mundo, assim faz menção na 3ª edição do seu trabalho. Segundo confirma Fernandes (2003, 

p. 70), o método era “baseado no alfabeto fonético, numa nova ortografia e implicando uma 

conceção livre e ativa do trabalho escolar, em que professores e alunos marcavam ritmos de 

enunciação, batendo palmas e cantando. (…) Ele defendia uma pedagogia nova, em que por 

vezes se quer ver uma influência de Froebel.”  

O autor apoiava uma pedagogia inovadora que aproximava professores e alunos, 

afetivamente. Este pretendia extinguir com os maus-tratos e com o ensino forçado. Esta 

metodologia era utilizada no Colégio Pórtico, por si criado, em Lisboa, assim como, em 

diversos cursos para docentes. Quanto às instalações escolares, defendia um novo conceito 

arquitetónico escolar, planificado esteticamente, trocando os velhos casebres onde se 

realizavam as aulas por “casas de escola”, edifícios criados exclusivamente para o ensino, 

local onde aprender e ensinar se tornaria um momento agradável. 
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3.3.4 Repercussão do método 

O denominado método “repentino” ou método “português” foi, significativamente, 

divulgado no Brasil. Em Portugal é aprovado, oficialmente, com a designação de Castilho 

para a sua divulgação. Contudo, há um forte levantamento realizado pela Associação de 

Professores contra a posição do autor, usando como argumento a impossibilidade de seguir as 

recomendações metodológicas de trabalho e, simultaneamente, manter a dignidade docente. 

Houve uma tentativa de experiência pedagógica para apaziguar a resistência docente mas a 

mesma nunca se efetivou.  

Segundo sustenta Homem (2002, p. 343), na década de 50, Castilho “consagrou o 

melhor das suas energias a divulgar, em Portugal e no Brasil, o seu método repentino de 

aprendizagem da leitura e a combater os detratores deste sistema. O método havia sido 

aprovado pelo Conselho Superior de Instrução Pública, e ele próprio fora nomeado, em 1853, 

Comissário Geral da Instrução Primária.” 

Em síntese, podemos afirmar que o método de Castilho era elogiado por uns e 

repudiado por outros que lutavam contra a sua implementação. A contenda tomou dimensões 

excessivas alcançando grande dimensão na imprensa, ultimando, novamente, com o 

desapontamento do autor e consequente saída do continente para o Brasil onde idealizava 

encontrar a valorização e aplicação almejada para o seu método sem encontrar o sucesso 

pretendido. Apesar da falta do consenso sobre a valorização atribuída ao seu método, este 

merece ser referenciado positivamente na História do Ensino no nosso país.  

A metodologia irregular utilizada neste método e o receio da sua difusão acelerada 

conduziram à polémica, por sua vez, à Imprensa e ao debate sobre o estado lastimável do 

ensino primário, da formação dos professores, da lecionação, do analfabetismo, da 

importância das metodologias de ensino instigando uma profícua revitalização da discussão 

sobre temática educativa.  
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3.4. O contributo da imprensa – O Panorama 

3.3.1. Nota introdutória 

 A história de todos os tempos foi retratada muito mais pelos jornais e revistas do seu 

tempo do que propriamente pelos livros. O mesmo acontece, no século XIX, século no qual 

surge o jornal O Panorama, criado por uma associação de homens eruditos e que para além 

de contar a história, tinha por missão a divulgação de conhecimentos úteis a toda a população. 

O Panorama, Jornal Literário e Instrutivo, sob a chancela da Sociedade Propagadora dos 

Conhecimentos Úteis foi publicado pela primeira vez em 6 de maio de 1837, conforme sustém 

Ribeiro (1879, p. 25), “O primeiro número do Panorama saiu à luz no dia 6 de maio de 1837”. 

 As publicações ocorreram portanto entre 1837 e 1868 com periodicidade semanal e 

com alterações de propriedade ao longo dos anos, de forma interrupta e fragmentada em 5 

séries: a 1ª série compreendeu-se entre 1837 e 1841 do qual se extraíram 5 volumes; a 2ª 

série, por sua vez, ocorreu entre 1842 e 1844 com 3 volumes editados; a 3ª série, a mais 

atribulada, sucedeu entre 1846 e 1856, nos primeiros 7 anos (não foi cumprida a meta 

semanal, nem a meta anual previstas, era suposto publicar 1 edição por semana e 52 por ano, 

mas nenhuma das metas se concretizou, tendo estado suspenso por determinado período) foi 

publicado somente 1 volume de 52 edições, nos 3 anos que se seguiram, depois de 1853, 

houve uma estabilização e foram publicados 4 volumes, totalizando 5 volumes publicados; 

entre 1857 e 1858 ocorreu a 4ª edição com 2 volumes publicados e, por fim, na 5ª e última 

série, realizada entre 1866 e 1868, editaram-se mais 3 volumes.   

 A Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis surgiu em fevereiro de 1837 com 

a bênção da rainha D. Maria II e da maioria Constitucionalista, tendo como propósito uma 

edição semanal que fosse promotora de sabedoria e profícua para todos os cidadãos, conforme 

sustenta o Diário do Governo, portaria de 14 de Janeiro de 1837: “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.” 

 Os Estatutos da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, 1837 no seu 

quinto capítulo, onde constam cinquenta artigos, referem no seu 1º artigo o plano 

fundamental: “Propagar os conhecimentos úteis por todos os meios de que possa dispor, e 



86 
 

desde já, por meio de uma publicação semanal, é o fim a que esta sociedade se propõe”. Este 

desígnio volta a se mencionado no artigo 45º dos referidos estatutos: “Haverá um jornal 

publicado pela Sociedade, destinado a promover a instrução, principalmente acerca dos 

conhecimentos úteis” intuito seguido por meio de um periódico semanal designado O 

Panorama – Jornal Literário e Instrutivo da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos 

Úteis, assim como, por meio de alguns livros que se publicavam de forma pontual, com o 

periódico. Este jornal foi publicado aos sábados ainda que, interruptamente, de 1837 até 1868 

tornando-se num meio mais efetivo, firme e persistente de divulgação instrutiva.  

 Segundo sustenta Afonso (2007, p. 7), “Vendia-se avulso ao preço de 50 réis nas 

principais livrarias. É uma revista de quatro folhas, oito páginas. Apresenta sempre estampas, 

na primeira página, na quinta e na oitava e última página, ou seja primeira folha frente, 

terceira folha frente e quarta folha verso. (…) Para uma revista de tão pequena dimensão, mas 

grande para a época, tem bastante ilustração.” Cada página se dividia em duas colunas de 

texto e cada número necessitaria ser organizado com uma ou mais figuras ilustrativas. A 

primeira página apresentava uma ilustração de maior dimensão relacionada com o tema do 

artigo que se pretendia desenvolver na página posterior. No interior do número, eram exibidas 

mais uma ou duas ilustrações mais pequenas. Ocasionalmente, também figuravam estampas 

no verso da segunda folha e ainda na frente da terceira folha. 

 Como a maioria das gravuras usadas no jornal eram adquiridas fora de Portugal, isso 

implicava que a capa do jornal se centrasse a maioria das vezes em temas estrangeiros, ao 

invés de se centrar em temas nacionais, retrato do parco desenvolvimento da gravura em 

madeira em Portugal. Esta limitação do jornal fez dinamizar a evolução da gravura no país, 

facto que a seu tempo, fez crescer o número das primeiras páginas com temáticas nacionais.  

 Segundo sustenta Rodrigues (2008, p. 71), quanto à questão ética era exigida 

imparcialidade política e permanente consideração pela moral de todos os cidadãos, tendo 

ainda em consideração a escolha do conteúdo a publicar. No que concerne à sua estrutura 

temática, o jornal era generosamente vasto, eram tratadas assuntos que abrangiam: História 

Nacional e Estrangeira; notícias de antiguidades e monumentos; estatística e geografia do 

país; biografias de personalidades, literatura, Jurisprudência, Economia Política, Direito 

Administrativo, comércio e belas Artes, extratos de viagens interessantes, artigos curiosos de 

Ciências Naturais, Astronomia, Matemática, Máximas morais, poesia, anedotas históricas, em 
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suma, tudo o que fosse considerado útil, instrutivo e interessante para a sociedade. O jornal 

tinha uma configuração “…enciclopédica generalista…” que se legitimava com a aspiração da 

“…instrução para todos…” máxima que faz a abertura temática do primeiro número do jornal 

que lastima a disparidade que dividia Portugal dos restantes países letrados. 

 O romantismo nasceu na segunda metade do século XVIII, na Europa e na América. 

Em Portugal, este movimento cultural chegou no século XIX. O jornal O Panorama teve 

Herculano como diretor durante os seus 2 primeiros anos de vida. Após a revolução liberal, 

Herculano está na génese do percurso do romantismo em Portugal. Este movimento cultural 

está patente no jornal, não somente pelas mãos de Herculano, como também, de outros 

colaboradores que partilhavam a mesma tendência romântica. No interior do Panorama 

podemos descobrir uma diversidade de elementos românticos. Este facto, leva-nos a 

considera-lo o periódico do romantismo em Portugal. Pelo facto de permitir o acesso a todos, 

de forma gratuita, isto legitimou-lhe uma grande influência na educação da década que se 

seguiu à revolução, conforme suporta Ferreira (1971). 

 

3.4.2. Um genuíno projeto de alfabetização 

 O Panorama nasceu portanto com o desígnio de instruir o povo e por isso mais do que 

um semanário, o jornal é um verdadeiro projeto de alfabetização para todos os cidadãos. 

Contudo, surgia aqui o desafio de escrever um jornal que fosse acessível a todas as classes 

sociais e a todos os níveis de literacia. Porém, o mesmo desafio foi enfrentado por outros 

periódicos estrangeiros com filosofia semelhante à do Panorama, o que levou os seus 

diretores a seguir os mesmos passos, como o jornal britânico Penny Magazine utilizado como 

protótipo do Panorama, conforme sustém  “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 inferiores, e sem ter mudado o sistema de redacção (inteiramente semelhante 

ao nosso) extrai semanalmente de cada número acima de trezentos mil exemplares” O 

Panorama (1837, p. 53). 

 Outro exemplo seguido foi o jornal parisiense Le Musée des Familles do qual, 

literalmente, foram traduzidos alguns excertos. A sua orientação solidária e o intuito de fazer 

chegar o semanário a todos, foram linhas fundamentais para o sucesso deste periódico. Se por 

um lado cumpriam estava presente a solidariedade, por outro, faziam trabalho de promoção do 

mesmo. Deste modo, os Estatutos do jornal determinaram a sua distribuição gratuita a 
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instituições assistenciais, como: a Casa Pia, Casa d’Expostos, Asilos de Primeira Infância, 

Aulas de Primeira Infância, Aulas de Instrução Primária, e em geral por todos os 

estabelecimentos Pios.  

 O jornal tinha sempre presente a temática educativa concebida através de textos 

pedagógicos. O trabalho de Herculano não se resumiu à direção dos primeiros anos do 

Panorama. Segundo suporta Rodrigues (2008, p. 97), “Ele revelou-se o ideólogo, o mentor, o 

pai de um jornal que tinha como primeiro e principal objetivo a instrução popular.” Nos 

artigos de O Panorama estava patente o pensamento de que não poderia haver uma verdadeira 

regeneração sem a educação para todos, este conceito era partilhado por todos os 

colaboradores do jornal embora se deva na base à iniciativa de Herculano, sumo 

impulsionador da instrução pública. Com o termo de Herculano na direção do jornal, não 

houve término no conceito do jornal, mas sim, uma continuidade da linha condutora herdada 

de Herculano. 

 Esta linha condutora tinha uma forte influência pedagógica de Pestalozzi, um 

pedagogo suíço contemporâneo do liberalismo que defendia a educação pelos afetos. Segundo 

atesta Abbagnano (1957, p. 563), “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.“ 

  Contudo, a instrução popular não era bem vista, pela maioria das pessoas, espelhando 

receio na instrução do povo. Parece haver o receio de que a instrução popular faça perder a 

superioridade das classes superiores pelas inferiores. Contudo, o perigo será sempre superior 

num povo ignorante do que num povo educado. A instrução aprimora a comunidade e 

substitui as más condutas, fruto da ignorância, pelas boas práticas, fruto da educação. O povo 

educado é partidário da paz e da ordem opondo-se à violência e à usurpação. O homem que 

souber ler, escrever e contar, vai melhorar o desempenho no seu trabalho, será mais sábio e 

talentoso do que o ignorante, porque fortaleceu as suas capacidades intelectuais.  

 O tema da educação da infância surge como campo prioritário deste periódico, em 

particular, no que concerne ao valor da figura materna. Essa primazia é evidenciada em várias 

publicações do jornal como são exemplo alguns artigos como: A Educação Materna (1837) e 
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Asilos de Infância (1838). Estes artigos anónimos, supostamente, escritos pelo Arcebispo D. 

Caetano Brandão, vão ao encontro da ideologia do semanário, tal como refere O Panorama 

(1842, p. 135), “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.” 

 O autor refere, nos seus artigos, que só a imagem materna educaria, convenientemente, 

a criança. Contudo, defende que somente as mães íntegras conseguirão ser autênticas mestras 

das suas crianças, na primeira infância, pois as crianças seguem o exemplo das suas mães. 

Porém, considera que alguns pais poderão desempenhar essa função de forma conveniente. 

 Segundo sustenta Rodrigues (2008), o artigo A maternidade (1858) faz uma reflexão 

sobre a história da educação, onde expõe a desconsideração feita à educação, em especial, à 

educação feminina, essencial para educar os seus filhos desde cedo, vendo a educação 

materna como a grande regeneradora da sociedade. No entanto, a religião também não é 

esquecida e é considerada como recurso estruturante para a educação infantil e para a 

civilização, desde que bem interpretada e sem extremismos. O seu fundamentalismo não seria 

benéfico. 

 A educação de infância materna de O Panorama era tida em grande consideração, 

contudo, quando as crianças atingem determinada idade, é necessário recorrer à ajuda de um 

profissional formado na área de ensino, para dar continuidade ao trabalho iniciado pelas mães, 

a que o jornal denomina de mestras, não profissionalizadas, quando são mães virtuosas, como 

surge referencia em O Panorama (1842, p. 135-136), “as mães de família são os espelhos 

onde os meninos trazem sempre fitos os olhos (…) e começam a dissipar as trevas que 

envolvem o seu rude espírito (…) 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?” 

 O Estado deveria estar incumbido de estruturar um sistema de ensino, do qual fariam 

parte os mestres formados. José de Torres defende salários dignos aos docentes, a proliferação 

de escolas, a escolha adequada de bons manuais, profissionais vocacionados para a tarefa e 

bem formados emergirá num benefício incomensurável para a educação e para a sociedade, o 

contrário, originará num prejuízo desmedido para a comunidade e por isso, para todos. Porém 
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o governo não dá o devido valor à profissão docente e prova disso, são os salários miseráveis 

que auferem. Para ter o grau de professor era necessário realizar exames rigorosos, porém, o 

rigor é esquecido, no que toca aos salários de mendicidade que o estado oferece.  

 Segundo alude O Panorama (1841, p. 247), “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 sirvam; e este ponderoso encargo da educação comete-se a homens 

especialmente dedicados a esse ministério.” 

 Um mestre vocacionado compromete-se com o desenvolvimento integral da criança, 

não se limitando ao ensino da leitura, da escrita e do cálculo. A moralidade das crianças 

provém, sobretudo, do exemplo familiar que detém. O peso do modelo familiar estende-se ao 

professor, elemento que deve estar munido desta componente paternal, em particular, para as 

crianças que não tem o melhor exemplo em casa ou que os pais, por motivos laborais, não tem 

tempo para lhes dar educação adequada, tendo aqui o mestre, um papel fundamental. No que 

alude ao respeito pelo mestre, cabe aos pais, igualmente, dar o exemplo, para esse mesmo 

respeito se estenda das crianças ao professor. 

 O trabalho de um mestre é então missionário e não é apropriado àqueles que fazem 

dele, simplesmente, um modo de sustentação. Para isso, o professor deve ser dotado de certo 

conhecimento, bem como, de competência moral e intelectual, aliados a um bom estágio 

pedagógico de alguns meses, são ingredientes imprescindíveis para exercer essa nobre missão 

com êxito. Portanto, esta profissão não é para todos, apenas para os vocacionados, devendo 

estes, obedecer a um determinado perfil. O mesmo não deverá ser escudeiro nem autoritário, 

sendo que a autoritarismo levaria ao acanhamento. A autoridade não é conquistada nem pela 

violência, nem pela fisionomia, nem pelo rosto sombrio, mas sim, pela linguagem prudente e 

ponderada, pela personalidade firme, inalterável e imparcial, incapaz de ceder a impulsos de 

fúria e a birras.  
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3.5. Propostas de organização de ensino 

3.5.1 A proposta de Araújo e Castro 

 Araújo e Castro considera que sem ensino nacionalizado, ou melhor, sem um sistema 

de educação pública não é possível regenerar a sociedade. Esta afirmação é baseada em todos 

os esforços feitos pelos até então, de enorme valor, mas sem grande repercussão na educação 

da sociedade. Em 1844, Araújo e Castro cria o seu próprio conceito de educação. Este 

conceito tem por base e como inspiração os princípios do jornal O Panorama, o Curso 

d’estudos philosophicos, moraes e políticos, (de Silvestre Pinheiro Ferreira, colaborador de O 

Panorama, que Araújo e Castro vem a frequentar) com especial relevo, o Plano de educação 

e instrução pública, parte essencial do Projecto de código político para a nação portuguesa, 

tal como, a bibliografia europeia mais desenvolvida e atual. O conceito era formado por 

vários tópicos, sendo eles: a Saúde; a Ciência ou instrução; a Probidade e costumes e a 

Amabilidade, polidez e bom gosto. Estes tópicos foram delineados por meio de cartas 

familiares ou conselhos a meus netos. Entre os tópicos concebidos irei falar apenas do que me 

parece ter mais interesse para este trabalho, ou seja: a ciência ou instrução. 

  O autor concebe a educação em três representações, que designa como: o sentido 

geral; o sentido físico e o sentido moral. No que refere ao sentido geral da educação criado 

pelo autor, ele abarca o conjunto dos recursos que devem ser considerados para que se 

desenvolvam as competências físicas e morais do indivíduo, para seu proveito e da sociedade 

do qual faz parte. Relativamente ao sentido físico, este envolve tudo o que concerne à 

manutenção da saúde, vigor e desenvoltura física. Comparativamente ao sentido moral, ele 

tem como meta o crescimento intelectual e a educação moral do homem para promover as 

suas melhores qualidades e conter as menos apreciáveis, conforme sustém O Panorama 

(1844, p. 115). 

 Apesar de considerar a falta de um ensino nacionalizado, o autor pondera também, que 

na ausência de melhores meios e de um sistema de ensino, provisoriamente, devem ser os pais 

e tutores a escolherem a educação dos seus filhos ou educandos, recorrendo, se necessário, às 

escolas particulares, assim como, na ausência da obrigatoriedade do ensino público, cabe aos 

pais o direito de orientarem a educação dos filhos, desde que o façam de acordo com os 

interesses da criança, se não o fizerem, tem o dever de abdicarem do mesmo direito. A 
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administração pública deve, portanto, prover aos cidadãos, de acordo com as suas carências, 

aptidões e graduação, todos os recursos para a instrução, em troca tem o direito de impor 

provas como teste de competência para obtenção de empregos, assim como, para desfrutarem 

dos seus direitos civis.  

 Contudo, para o autor, a emancipação não deve ser concedida pela mera realização de 

exames, ou pela idade, nem pelo património, mas sim por terem comprovado que possuem o 

mínimo de conhecimento necessário para usarem os seus direitos sem colocar em causa os 

seus interesses ou os de terceiros, ou seja, por provarem que estão munidos de competência 

física, mental e moral, conforme suporta O Panorama (1844). 

 Araújo e Castro considera que a direção de estudos deveria escolher um corpo 

especial, por cada repartição, delegados de promover e orientar a instrução pública 

concedendo a qualquer cidadão a possibilidade de estudar qualquer área de estudos.  

 Porém, é importante que a indústria e a instrução não se dissociem para que o país 

progrida, disso dependerá o sucesso das empresas. Para isso, o governo deve facilitar e 

auxiliar o estabelecimento das empresas particulares, bem como, apoiar escolas das diferentes 

ciências, artes e ofícios de maneira a acompanharem a evolução dos tempos.  

 

3.5.2. A proposta de Silvestre Pinheiro Ferreira 

 Segundo sustenta O Panorama (1844, p. 78), Silvestre Pinheiro Ferreira cria a mais 

completa proposta, apoiando a criação de um autêntico sistema de ensino nacional e, por isso, 

concebe a sua própria proposta designada por plano racional de instrução pública que segue 

“a marcha natural do desenvolvimento das faculdades do homem desde a sua primeira 

infância, permitir aos diretores 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 dotado.”  

 A respeito da defesa de um sistema de ensino nacional refere que somente com um 

sistema racional da educação nacional é possível contornar o caos que se institui a cada nova 

reforma estabelecida que leva à instabilidade do ensino, à sua superficialidade educativa, a 

práticas mais desregrados, assim como, a um calamitoso concurso às diversas áreas das 

ciências, artes e ofícios. Pinheiro Ferreira refere em O Panorama (1844, p. 79) “É pois pela 
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educação regular e sistemática, educação geral, que compreenda toda essa nova geração que a 

reforma social deve começar.”  

 Como forma de criticar a atuação dos sucessivos governos na articulação dos diversos 

recursos de ensino, o autor delata a comunicação desadequada da governação, onde se demite 

de responsabilidades sobre o estado da educação, afirmando cumprir a sua parte na 

prontificação dos meios para a instrução dos alunos e que cabia aos pais fazerem a parte deles, 

ou seja, escolherem, de acordo com a respetiva classe, posses e talento dos seus filhos, os 

estudos e profissões mais adequadas.  

 Para o autor, este discurso tem colocado em causa a presumida civilização moderna. 

Silvestre Pinheiro Ferreira quer indicar que a legislação, por si só, não basta para mudar a 

realidade, apontando a necessidade da sua implementação e do acompanhamento do seu 

cumprimento, ao longo do tempo. Atribuir a responsabilidade aos pais é, para o autor, é “o 

mesmo que pedir a um cego para guiar outro cego”, conforme menciona Rodrigues (2008, p. 

113).  

 Segundo alude O Panorama (1844, p. 79), esse dever é “impossível de cumprir, quer 

pela ignorância de uns, quer pelos insanáveis defeitos de outros, mas sobretudo pela falta de 

meios de quase todos: nenhum deles está nas circunstâncias de o poder cumprir”. Para O 

Panorama a educação ocupa um lugar de suma importância, nomeadamente, a instrução da 

geração vindoura, tema que acompanha as edições deste jornal unificando os seus escritores e 

pedagogos no seu sumo desígnio a instrução popular e a regeneração do país.  

 Esta ideia é também partilhada por Silvestre Pinheiro Ferreira indicando que só 

Governo pode assegurar que por meio da resistência ou da escolha que cada um receba certo 

grau e ramo de ensino para o qual está vocacionado, assim como, garantir a todos os cidadãos 

uma forma de sustento pelo seu trabalho e respetiva gratificação de acordo com o seu mérito. 

O autor menciona que somente as entidades governamentais podem conceber os recursos 

materiais e pessoais e realizá-los, sublinhando ainda, que só o mesmo pode criar e 

implementar um plano educativo para a geração vindoura, coordenando todas as autoridades 

políticas do Governo que influenciam a educação.  

 Segundo sustenta O Panorama (1844), com base nos problemas estruturais que 

alienam qualquer responsabilidade estatal, nas questões educativas, Silvestre Pinheiro Ferreira 

recorre ao seu Projeto de Código Político para a Nação Portuguesa, de 1839 e ao Sistema de 
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Leis Orgânicas, de 1843. O autor apresenta este trabalho para que cada educando ao atingir a 

maioridade, possua as capacidades indispensáveis para fruir da sua vocação profissional, 

assim como, obter a sabedoria adicional das diversas profissões, de acordo com a natureza das 

suas competências.  

 Relativamente ao ensino básico, o autor não especifica uma idade apenas refere que 

deve ir até aos catorze anos de idade defendendo uma educação prática e intuitiva que agrade 

sem enfadar os alunos. Para isso, apenas realça o interesse do estudo da natureza, conteúdo 

essencial e basilar de toda a educação, quer para a instrução das ciências, das artes ou dos 

ofícios. As crianças precisariam, numa primeira fase, estudar os diversos objetos da natureza, 

desde as mais importantes espécies animais, vegetais e minerais, suas utilidades e 

características, para mais tarde, numa fase seguinte, simplificar a compreensão das classes, 

ordens, géneros e espécies que a compõem, conforme sustém O Panorama (1844).  

 A par deste conhecimento, seria ainda importante, entenderem a variedade de 

aparelhos das diferentes artes e ofícios, estimulando o seu exercício, para auxiliar na 

descoberta e promoção das capacidades inatas individuais. Para tal, é facultado o estudo da 

geometria prática, desenho, litografia, operações de aritmética numeral e algébrica. Deste 

modo, seria possível identificar a profissão para o qual cada um manifestaria maior 

determinação e vocação natural. Assim sendo, o conceito educacional do autor prende-se, na 

sua base, com a profissionalização individual para, numa fase seguinte, entre os doze e os 

catorze anos, compreenderem os conceitos científicos e abstratos. 

 Segundo afirma O Panorama (1844), o ensino das línguas também fazia parte do 

projeto de Silvestre Pinheiro Ferreira que concebia a aprendizagem de seis línguas distintas: 

português, espanhol, francês, inglês, alemão e italiano. Para o conseguir os alunos passavam 

pelos distintos colégios, utilizando um sistema de rotatividade, no qual cada colégio lecionava 

uma determinada língua. Quando o aluno se mostrasse habilitado em determinada língua 

deveria passar a outro colégio para iniciar aprendizagem de uma nova língua e assim 

sucessivamente, até conhecer as seis línguas. Desta maneira, o aluno ficaria com o horizonte 

aberto e teria uma imensidão de possibilidades, se assim desejasse, como sendo: de ir viver 

noutro país; de procurar melhorar de vida; de ampliar os seus conhecimentos; de conseguir 

falar com os estrangeiros que estivessem em Portugal ou de ler uma variedade de obras onde 
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poderia atualizar a sua informação com as novidades mais recentes e estrangeiras dos diversos 

ramos do conhecimento.  

 Segundo suporta O Panorama (1844), os recursos tecnológicos são valorizados pelo 

autor como são exemplo os georamas, os relevos, as estampas, as câmaras óticas, os 

panoramas, os uranoramas e os dioramas. Para a instrução da geografia, da física e da política 

o autor sugere o seu ensino simultâneo, sendo que a geografia serviria de base para a 

geografia política daquele tempo. Para a geografia são empregados os georamas e os relevos. 

O georama é um globo transparente onde estão delineados os continentes, mares, rios e ilhas 

de grande dimensão. O relevo pode ser estudado no georama ou numa maquete com onde se 

assinalem a acidentação topográfica e os mais distintos rios mundiais. Para o estudo do 

sistema solar é usado um mini planetário. Com a construção de uranoramas, era possível 

visualizar a totalidade dos corpos do sistema solar, tendo uma perspetiva do seu volume e da 

duração do tempo em que transitam as suas orbitas. O ensino da geografia política ficara mais 

atrativo com estudo dos trajes, usos e costumes e com a observação das qualidades morais e 

sociais dos diferentes povos, desenvolvendo também a sua capacidade de apreciação.  

 Depois dos nove anos de idade seria a altura mais indicada pelo autor para o estudo da 

física e da química e fazer uma triagem dos alunos identificando aqueles que são mais 

dotados para a mecânica, a química ou as ciências.  A História, para o autor, deveria ser 

trocada por uma disciplina de cronologia que organizasse, de maneira sistemática, pessoas e 

acontecimentos.  

 Segundo sustenta O Panorama (1844), a educação musical também era considerada, 

contudo, a educação musical instrumental deveria ser direcionada apenas para os 

vocacionados e para todos a música vocal, em coro, no qual estava prevista, também, parte da 

educação moral religiosa que deveria ser realizada através de cânticos praticados pelos alunos.  

 Os objetos de caracter lúdico devem ser escolhidos cuidadosamente de forma de retirar 

os mais rústicos e selvagens que fomentam lutas entre os alunos pelos jogos que promovem a 

destreza e pelos de ginástica que fomentam a força e a flexibilidade e, consequentemente, a 

saúde dos alunos. O autor reconhece a educação física como uma prática que aprimora os 

sentidos.  

 Segundo suporta O Panorama (1844, p. 151), em suma, o autor defende uma educação 

base ou primária igual para todos para se conhecer a vocação profissional de cada aluno. 
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Depois de estar concluída a instrução primária, viria a instrução seguinte, no qual “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”. 

 Em continuidade da educação primária, tratada anteriormente, surge a educação 

secundária, no qual o autor expõe uma resenha do seu Projecto de Código Político no que 

compete ao seguimento dos estudos. Neste campo, o autor sustenta que esta é preliminar da 

instrução universitária, assim como, apoia que o talento explanado pelo aluno ditará a 

formação a adotar. Os estudos, neste patamar de ensino, deixam de ser generalistas e são 

direcionados para uma área específica para o qual tenham demonstrado vocação.  

 Segundo sustenta O Panorama (1844, p. 246), no que respeita ao ensino superior, é 

seguida a mesma norma que foi utilizada na passagem do ensino primário para o secundário, 

apenas os alunos que demonstrarem aptidão para este grau de ensino deverão frequentá-lo e 

para tal é necessário que sejam aprovados com distinção. Para o ensino superior, o autor 

propõe a distribuição pelo país de quatro universidades e para cada universidade quatro 

faculdades: das ciências físico-matemáticas; das ciências morais e políticas; da literatura e das 

belas-artes. Seguidamente, cada uma das referidas faculdades dividir-se-ia em departamentos.  

 Uma primeira faculdade subdividir-se-ia em: Matemáticas puras; Matemática aplicada 

à mecânica, à astronomia e às artes; Zoologia e Ciências Médicas; Botânica e Agricultura; 

Química e Ciências Mineralógicas; Ciências Militares e Ciências Marítimas. Uma segunda 

faculdade seria composta pelos departamentos de: Ciências Filosóficas; Ciências Jurídicas; 

Estatística e Ciências Comerciais. A terceira faculdade estaria dividida em: Linguística; 

História e Antiguidades O Panorama (1844, p. 246). A quarta e última faculdade seria 

composta por: Desenho, gravura e litografia; Pintura; Escultura; Arquitetura e Artes Teatrais. 

Apesar de trabalharem de forma autónoma, entre todas, estariam sempre subordinadas à 

Direção Geral dos Estudos. Cada academia estaria ainda sujeita às atribuições referidas no 

Projecto de Código político conforme refere O Panorama (1844).  

 Esta organização tinha como propósito habilitar, em todas as áreas educativas, astutos 

competidores, do qual resultariam novos docentes e substitutos para as distintas disciplinas, 

pretendendo ainda revolucionar todo o sistema de promoção dos professores que deveria ser 

alargada a todos os pretendentes. 
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3.5.2. A proposta de José de Torres 

 A proposta de José de Torres, identicamente inspirada nas bases que lideram o 

Panorama, sustenta que só com o culto do espírito, se pode alcançar a civilização e o 

progresso. O culto do espírito, a moral e o comportamento do povo constituem as bases da 

civilização e a esperança para a geração vindoura, para o autor. O autor considera ser 

responsabilidade da geração atual educar a juventude. Sendo para ele a instrução primária 

aquela que abre portas aos patamares de ensino seguintes, atenta para a necessidade de a 

regular, indicando os recursos e o percurso para a reforma do ensino primário. 

 O autor refere os agentes que considera serem elementares para que se crie, 

desenvolva e germine o ensino elementar. Este alude ao primeiro e ao segundo agente, como 

sendo: O corpo legislativo e a Associação. Ao corpo legislativo incumbe a função principal 

na reforma de qualquer área da direção estatal na jurisdição das leis que devem ter um efeito 

prático, garantindo a sua propagação célere a todas as escolas. 

 Segundo sustenta  O Panorama (1853, p. 266), a generalização do ensino é primordial 

para que cada cidadão identifique o valor da sociedade civil ajudando e respeitando a mesma, 

para que cada cidadão cresça nas várias dimensões e se prepare para exercer condignamente 

qualquer função na sociedade. “Constitui o homem, como de direito carece, para corresponder 

às excelências de sua natureza; preparai-lhe o espírito com alimento sólido e saudável; educai-

lhe a 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!” Para responder a esta formação do 

indivíduo era necessário passar por uma lei que preparava a mente e o coração juvenil e que 

assentava em quatro pontos capitais, segundo José de Torres: a Multiplicação de escolas, a 

Escolha dos mestres, a Boa eleição de livros e a Obrigação de fazer educar a infância. O 

autor refere ainda que a bondade e a eficácia desta lei de instrução primárias dependem de 

cada um dos pontos atrás mencionados.  

 Segundo alude O Panorama (1853, p. 274), no que refere à multiplicação de escolas, o 

autor defende que o argumento da falta de meios já não serve de desculpa, aludindo à 

diversidade de recursos disponíveis. “O ouro nem sempre é o que de mais se carece para 

socorrer grandes obras. Pensamento bom e amadurecido, meditação repousada e 
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conscienciosa para o aplicar determinações a tempo e vigilância na execução, valem mais do 

que tesouros.” 

 Para o autor, a multiplicação das escolas solucionava-se com a obrigação de 

frequência da escola primária por todas as crianças, assim como, pela obrigação imputada às 

autoridades locais e entidades religiosas de cooperarem na remuneração docente, para que 

financiassem os docentes que lecionassem, nos locais onde não houvesse escolas. Esta 

multiplicação resultaria em escolas nacionais, municipais e paroquiais. As escolas nacionais 

seriam financiadas pelo estado que as regularia a todas; as escolas municipais seriam 

suportadas pelas câmaras e as paroquiais seriam custeadas pelas juntas, confrarias e 

irmandades. Desta forma, o primeiro pilar ficaria erguido e seria solucionada a multiplicação 

das escolas.  

 Relativamente à escolha dos mestres, o segundo pilar, o autor sublinha que a sua 

missão é soberana e portanto a sua escolha é de extrema importância. Segundo menciona O 

Panorama, (1853, p. 274), José de torres afirma que não há herança mais certa do que “a de 

uma boa ou má educação, que toda se prende essencialmente aos mestres, em quem a da 

primeira mocidade reside. Quão incalculável não é pois, a soma de resultados positivos, que 

por isso deles dimanam”. 

 No que refere à forma de selecionar os bons instrutores José de Torres é imperativo 

afirmando que é preciso convocar para o ensino cidadãos que se recomendem pelas suas 

virtudes e habilitações. Contudo, apesar de haver muitos mestres virtuosos e habilitados, com 

os salários miseráveis que auferem torna-se difícil atrai-los para o magistério. Só se 

conseguirá chamar bons docentes com o reconhecimento que lhes é merecido e, deste modo, o 

autor recomenda vivamente o aumento considerável dos seus salários. Este afirma ser melhor 

ter bons docentes, ainda que poucos mas bem pagos, que brotem bons resultados, do que 

muitos que nada produzam.  

 Segundo refere O Panorama (1853, p. 286), em relação à escolha de bons livros, o 

autor não refere literalmente, o manual a selecionar, contudo as suas palavras levam-nos a 

acreditar que se refira ao método de Castilho: “No novo método de leitura, (…) 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”. Para dar 
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continuidade à etapa anterior, o autor sugere um tratado de deveres, ao que lhe seguirá, por 

sugestão do autor, um manual geral que abarcasse a variedade de conteúdos a aprender, como 

uma enciclopédia manual, que tratasse a gramática, a aritmética, a geografia, a cronologia e a 

história, assim como, outros componentes das ciências naturais, morais e filosóficas. Deste 

modo, segundo o autor, ter-se-iam os resultados esperados na evolução social e na civilização, 

em pouco tempo e com menos trabalho estaria completado o terceiro pilar do autor.  

 Segundo alude O Panorama (1853, p. 287), no que concerne à obrigação de fazer 

educar a infância, quarto e último pilar, o autor refere que apesar de ser reconhecida a falta de 

instrução popular, não cabe ao ignorante reconhecer a falta de instrução que não identifica 

porque isso prejudicaria a si mesmo e à sociedade ao não sentir a sua falta. Portanto, assim 

como sucede nos países mais letrados, é iminente que a legislação colmate a lacuna na falta de 

valorização da escola. Por isso, o autor reclama com insistência o quanto: ”Carecemos de uma 

lei cabalmente explícita, que regule a matéria de tornar obrigatório o ensino da infância; lei 

em que, a par das penas impostas a rimosos e teimosos, esteja o prémio e galardão dos 

observantes”. 

 Para José de Torres era importante legislar e garantir rigorosamente o cumprimento 

das respetivas leis em contexto real imputando punições austeras aos infratores. Os pais, 

tutores ou administradores deveriam enviar, assiduamente, para a escola diurna ou noturna, 

particular ou pública, seus filhos, tutorados ou administrados, com menos de quinze anos. O 

incumprimento deveria ser punido com preferências no recrutamento para a milícia aos 

iletrados com cessação dos seus direitos políticos, retirando-lhes os lucros operários e dos 

empregos nacionais ou até mesmo, como noutros países europeus, impossibilitar-lhes o 

matrimónio até a conclusão do ensino elementar.  

 José de Torres afirma que se a lei fosse cumprida a nação portuguesa seria regenerada, 

liberta do obscurantismo e valorizada, como refere O Panorama (1853, p. 287) “porque cada 

um dos cidadãos subiu de preço: há-de ser breve o caminho do 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.” 
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CONCLUSÃO 

 Com o término desta investigação, passamos à fase final do trabalho onde 

pretendemos apresentar os resultados obtidos. Para tal, vamos recordar o caminho percorrido 

para tentar solucionar as questões colocadas na enunciação do problema, recapitulando, de 

igual forma, os objetivos que traçámos. Relembrando,assim, a problemática exposta na 

introdução do trabalho, recordamos que  foram formuladas as seguintes perguntas: Em que 

medida as reformas da educação no liberalismo contribuíram para a regeneração do país? 

Que outros projetos culturais intentaram a regeneração? Ainda no intento de responder às 

questões formuladas, foram concebidas as hipóteses seguintes: É possível que as reformas 

tenham contribuído para a alfabetização e para a mudança do país e da vida das pessoas. 

 Por um lado, e na tentativa de responder ás questões enunciadas, propusemo-nos ser 

suficientemente rigorosos na apresentação dos raciocínios teóricos, nas metodologias e nos 

procedimentos que contribuíram para a fundamentação para que não se comprometesse a 

parte científica. Por outro lado, empregámos toda a energia para que este trabalho resultasse 

numa obra imbuída de transparência e objetividade para que, dessa forma, pudesse chegar a 

todos. 

 Neste sentido, é nossa convicção que este trabalho poderá ser, verdadeiramente, útil 

como leitura prévia para auxiliar os professores na lecionação das aulas, nomeadamente, na 

realização dos estágios curriculares, servindo como contributo para a compreensão da 

evolução do ensino no período que abarca o liberalismo e a regeneração. Por isso, 

acreditamos que pode ser um instrumento de grande apoio aos professores no ensino da 

área disciplinar de História e Geografia de Portugal, no 6º ano de escolaridade, do 2º Ciclo 

do Ensino Básico. Posto isto, e, de acordo com a  nossa ambição, demonstrámos como a 

pesquisa de novas fontes bibliográficas favorece a lecionação desta área.  

 Ficam evidenciados os esforços realizados pelo liberalismo, relativamente aos 

projetos e às reformas educativas, intentados pela tão almejada regeneração. Assim como, 

se mostram os esforços, levados a cabo pela regeneração, para valorar o povo e promover, 

desse modo, o progresso do país. 

 Para implementar esta pesquisa, investigámos os conteúdos que nos pareceram 

pertinentes para levar a cabo a concretização desta investigsção. No primeiro capítulo desta 

dissertação, propusemo-nos contextualizar o período que compreende o liberalismo e a 
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regeneração. O conhecimento do contexto político serviu-nos de base para o 

desenvolvimento dos capítulos seguintes. O capítulo dispõe de conhecimento específico no 

que toca à temática em questão. No segundo capítulo foi ainda tratada a evolução do ensino 

no mesmo período e, mais sinteticamente, no período que antecede o liberalismo, para que 

pudéssemos compreender o desenvolvimento dos acontecimentos que se seguiram à 

revolução de 1820 e, por fim, o terceiro e último capítulo, onde foi estudada a reforma de 

Costa Cabral, o Método Português de Castilho e o contributo da imprensa, bem como a 

análise do jornal literário e instrutivo, O Panorama, particularmente no que concerne à 

temática da Educação.  

 No que concerne à metodologia, servimo-nos da revisão bibliográfica de textos de 

historiadores conceituados e reconhecidos, em que nos apoiámos, em ordem a compreender o 

curso percorrido pela pedagogia oitocentista, em especial, no período de tempo que sucede a 

assinatura da convenção de Évora-Monte que põe termo a guerra entre liberais e absolutistas. 

Para tal, foram consultadas fontes bibliográficas da época, em especial, O Panorama – jornal 

literário e instrutivo, assim como, autores da mesma época, situados entre o liberalismo e a 

regeneração e ainda historiadores que tratam o âmbito educacional da época.  

 O país deparava-se com um atraso enorme comparativamente aos restantes países 

europeus. Portugal urgia de paz e estabilidade para  criar as condições necessárias para 

fomentar o progresso e o desenvolvimento e a produtividade do país para desse modo nos 

reduzir o fosso que nos separava do resto da europa. Neste contexto, e na eminência de 

retomar as melhorias apontadas pela revolução liberal e pela Constituição, surge a tão 

esperada regeneração. 

A primeira fase do liberalismo terminou sem terem sido realizadas as reformas tão 

ambicionadas e tão necessárias num sistema educativo que se encontrava estagnado há meio 

século. As ideias para a educação não passaram apenas de projetos. As cortes não souberam 

acompanhar o interesse crescente pela área educativa e que se traduziu - na difusão do ensino 

mútuo; no fomento da escolaridade feminina e na prosperidade do ensino particular. Contudo, 

as cortes entenderam que apesar de todo o interesse pela educação, o desenvolvimento 

educativo foi preterido relativamente a outras prioridades governativas. As propostas 

reformistas fortificaram-se nos primeiros três anos sobre o vintismo, em contradição com o 
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desinteresse do governo constituído. Há, todavia, a ressalvar que foi a conjuntura mais 

frutífera de debate sobre o ensino.  

No meio de todos estes tumultos ainda havia alguns vultos ilustres com grande 

competência que tomaram medidas notáveis. Apesar de toda a divergência entre liberais, no 

que concerne à instrução, todos concordavam que era impreterível reduzir o analfabetismo e 

tomar medidas para conceber a disseminação de uma rede de escolas de ensino primário, por 

todo o território português. A taxa de analfabetismo era indecorosa, situava-se em cerca de 

noventa por cento e o atraso industrial era gigantesco.  

As figuras que viveram fora do país perceberam, com experimentação direta, em 

Inglaterra e França, a importância da modernização técnica e científica e da necessidade 

iminente de instruir a mocidade para outras vias que não a Universitária. Todo o ensino 

carecia de ser melhorado e aumentado, contudo, era preciso ensino primário para todos, 

instrução superior para alguns e um ensino intermédio que preparasse para o proveito real e 

concreto com informação mínima e específica, para além de saber ler, escrever e contar e das 

Humanidades.  

 O pensamento liberal em contraponto com o pensamento absolutista foi o 

impulsionador da Constituição e consequentemente da ideia de uma educação para todos, 

porém, da revolução não resultou paz nem estabilidade e o período miguelista que durou até 

1834 só piorou o estado do país, com guerras permanentes. Com a expatriação de D. Miguel 

uma nova esperança de paz e prosperidade surge no país mas logo se esmorece com a morte 

D. Pedro, no mesmo ano. D. Maria II sobe ano trono com apenas quinze anos de idade e os 

liberais, em vez de se unirem, numa conjuntura que era complexa, dividem-se entre vintistas e 

cartistas. A estes conflitos juntam-se ainda os miguelistas que aproveitam a lutas entre os 

liberais. As revoltas e as mudanças sucessivas de governo só terminam em 1851.  

Os projetos, reformas e figuram que levantaram a bandeira da educação no segundo 

liberalismo e quiseram colocar Portugal no caril do desenvolvimento representam um esforço 

regenerador que contou com o travão daqueles que viam na educação não uma oportunidade, 

mas uma ameaça. 
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Desses projetos destaca-se  como empreendimento regenerador o Jornal Literário e 

Instrutivo O Panorama, que perdurou de 1837 a 1868, com alguma intermitências, bem como 

as reformas educativas intentadas, com os protagonistas acima referidos. 
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