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Resumo 

 

António Arroio foi, nos fins do século XIX e inícios do século XX, um dos 

grandes defensores do ensino técnico em Portugal. Inspetor das Escolas 

Industriais, o seu trabalho caracterizou-se pelas intervenções que realizou junto 

das escolas e pelas propostas de reorganização do ensino técnico que 

apresentou, de maneira a aproximá-lo das melhores práticas que registara na 

Europa. Defensor da autonomia das escolas e da conjugação destas com o 

meio onde estavam implantadas, teve também papel importante na defesa da 

especificidade das Artes Decorativas através da sua autonomia em relação ao 

ensino industrial e da especialização do seu ensino, nomeadamente da do 

desenho, a qual se traduziu na proposta da instituição de uma Escola de Artes  

Decorativas. 

Palavras-chave: Escolas Industriais, Artes Decorativas, desenho 

ornamental, António Arroio, História do ensino artístico em Portugal 

 

Abstract 

 

António Arroio was, in the end of the XIXth century and beginnings of the 

XXth century, one of the major defenders of technical teaching in Portugal. 

Inspector of the Industrial schools, his work was characterized by the 

interventions that he made in several Industrial Schools. Arroio presented 

proposals to the reorganization of the technical teaching, trying to approach it to 

examples that he observed in other countries in Europe. Defender of the 

autonomy of schools and its conjugation with the Industrial context where they 

were placed, he also had an important role concerning the specificity of the 

Decorative Art’s in relation to the Industrial teaching, namely the importance of 

drawing that was traduced in his proposal for the creation of a Decorative Arts 

school. 

Key words: Industrial Schools, decorative Art’s, ornamental drawing, 

António Arroio, History of Artistic teaching in Portugal. 
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Introdução 
 

Sendo bisneto de António Arroio, sempre nos interrogámos sobre o seu 

papel no domínio das Artes Decorativas, papel esse que levara a atribuir o seu 

nome a uma escola, a Escola de arte Aplicada de Lisboa. Os relatos familiares 

pouco me tinham informado sobre o assunto, recaindo essencialmente sobre a 

sua personalidade forte e austera, tempestuosa quando irritado. De tal modo 

que o termo arroiadas significa, em contexto familiar, um temperamento 

explosivo. 

Quando há uns bons anos meu pai recolheu o espólio escrito de António 

Arroio, ao tempo guardado na cave de uma das suas netas, deparou-se com 

uma massa de papel azul, estragada pela humidade, na qual mal se notavam 

as letras. António Arroio tinha por hábito escrever em papel mata-borrão azul. 

Mesmo assim, conseguiu salvar alguns documentos, no essencial cartas, e 

alguns manuscritos sobre música. A sua morte, anterior a ter começado o 

mestrado, não me permitiu recolher dados sobre o assunto. Com a morte da 

minha tia, no ano passado com 99 anos, tinham desaparecido os familiares que 

com Arroio tinham privado. 

Assim, restou-nos pesquisar aquilo que Arroio escreveu e foi publicado. 

Conforme fui avançando na investigação, fui ficando com a nítida sensação 

que muito mais havia e ainda há por descobrir. De facto, após ter encontrado a 

documentação respeitante à Inspeção das escolas Industriais da Circunscrição 

Norte na Torre do Tombo, fiquei com a certeza que Arroio escreveu mais 

relatórios que os que servem de base a esta dissertação. De resto, sobre o 

trabalho de António Arroio no domínio das Artes Decorativas, pouca informação 

obtive além de alguns artigos de jornal que mencionavam a sua atividade. 

Começamos neste presente trabalho por definir o campo das Artes 

Decorativas e alguns termos a ele associados, nomeadamente Artes Aplicadas 

e Artes Industriais. Seguidamente, contextualizámos o campo das Artes 

Decorativas em Portugal nos finais do século XIX e inícios do século XX, altura 

em que o engenheiro António Arroio esteve ativo como inspetor das Escolas 

Industriais.  
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No capitulo seguinte, ilustrámos como foi concebido e sistematizado o 

ensino Industrial e das Artes Decorativas em Portugal nos finais do século XIX 

e inícios do século XX o qual, com o advento da industrialização, levou a serem 

implementadas várias medidas para o desenvolvimento do ensino do desenho 

industrial e das artes decorativas aplicadas à indústria, fundamentalmente 

através de decretos que criaram primeiros os conservatórios de artes e ofícios, 

depois os institutos industriais, os museus industriais e finalmente, as escolas 

industriais e de desenho industrial e as de Artes Decorativas. 

Posteriormente analisámos os relatórios que o Engenheiro António 

Arroio produziu enquanto Inspetor do ensino Industrial entre os anos de 1892 e 

1923 e refletimos sobre as soluções que apontou para o ensino industrial e das 

Artes Decorativas aplicadas à indústria. 

Finalmente debruçámo-nos sobre algumas considerações que António 

Arroio fez sobre o ensino do desenho e sobre estética. 
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1. Alguns conceitos sobre Artes Decorativas e seu c ampo de ação 1 
 

A noção de arte decorativa ou arte ornamental está intimamente 

relacionada com a decoração de objetos e de espaços. Não fazendo parte da 

constituição do objeto em si, é algo que se acrescenta no intuito de embelezar, 

tornar agradável ou mesmo atribuir aos objetos valores estéticos que vão para 

além da sua função habitual e utilitária. 

Podemos assim remontar à Pré-história as primeiras atitudes 

decorativas nos objetos. Cabia ao artífice a produção das peças conforme a 

sua utilização e a sua posterior decoração obedecia ao gosto de cada um ou 

então a atribuições simbólicas que a própria decoração assumia. Este tipo de 

trabalho subdividiu-se conforme os novos objetos e os novos materiais que 

foram aparecendo. Esta subdivisão criou artífices específicos para cada 

categoria, surgindo assim as diversas artes e ofícios. Eram essencialmente 

atividades de índole familiar, transmitindo-se o saber de pais para filhos. Esta 

situação manteve-se durante toda a antiguidade. Porém, na Idade Média 

surgiram as primeiras associações de artífices, as guildas2, que monopolizaram 

a produção nos diversos ramos das artes e ofícios.  

No século XVII e XVIII, com o aparecimento das manufaturas reais um 

pouco por toda a Europa, a hegemonia das guildas perde a sua força3. As 

manufaturas, para além do seu papel produtivo promovem também a 

aprendizagem dos operários e a sua qualificação para mestres. Com a 

revolução industrial no século XIX vemos findar as guildas4 e surgir todo um 

novo tecido produtivo centrado na fábrica e com ela a necessidade de mão-de-

obra especializada. É neste âmbito que surge a necessidade de se criarem 

escolas que se especializem na formação de mestres e operários através do 

                                                           
1 Neste capítulo usámos como fonte principal : L’industrie et L’Art Décoratif aux deux derniers 
siècles, Librairie de Firmin-Diderot  ET Cie Paris 1887 e Durdík, Jan, et al. -  Encyclopédie 
illustrée des Antiquités, Grund, Paris 19071. 
2 No século XII, Luís IX manda redigir um código, o “Livre de Métiers”, no qual estabelece o 
estatuto dos diversos ofícios, as condições de aprendizagem, os direitos dos mestres, das suas 
viúvas e filhos. 
3 Em França as guildas serão extintas no século XVII durante o reinado de Luís XIV 
4 Serão extintas em Portugal por decreto de 7 de Maio de 1834 
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desenho industrial e da prática oficinal5. Com o desenvolvimento da indústria 

no século XIX, a ideia de decoração como algo que se acrescenta ao objeto 

sofre alterações, vindo a fazer parte da conceção do objeto em si. Assim passa 

a relacionar-se intimamente com a produção industrial dos objetos. Hoje em dia 

podemos afirmar que a ideia de decoração se fundiu com o próprio Design dos 

objetos ao mesmo tempo que a conceção e produção se tornaram ramos 

separados. A nível do ensino, as escolas industriais e de Artes Decorativas 

subsistiram ao longo do século XIX e durante a primeira metade do século XX 

até ao aparecimento do Design como disciplina autónoma vocacionada 

somente para a conceção, sendo que a formação para a produção se restringiu 

às próprias fábricas ou a cursos profissionais. Deste modo, o ensino do Design 

passou a ter caracter superior ou então caracter secundário nas escolas 

específicas. 

  Ao longo dos tempos, as Artes Decorativas souberam adequar-se aos 

estilos artísticos, aos gostos das diversas épocas ou desenvolver linguagens 

próprias. Também elas tiveram os seus mestres de renome (por exemplo, 

Boulle6 e Chippendale7 no mobiliário, Josiah Wedgewood8 na cerâmica) ou 

então manufaturas que criaram nome e estilo (Meissen ou Limoges na 

porcelana). Para além disso ganharam um estatuto muito próprio enquanto 

antiguidades e um papel importante na história das artes e dos costumes.             

                

O Campo de Ação 

 

No século XIX, surgiram duas designações que muitas vezes tomamos 

pela mesma coisa. São elas as de Arte Aplicada e a de Arte Decorativa (ou 

Ornamental). No entanto, à época, tinham funções bem distintas. A Arte 

Aplicada, era aquela que se destinava à produção de objetos, ou arte aplicada 
                                                           
5 Em 1837 surge em Inglaterra a “Government School of Design”, posteriormente denominada 
“South Kensington School of Design” 
6 André-Charles Boulle (1642-1732) Mestre ebanista (marcenaria fina) desenhou e produziu 
mobiliário para a corte de Luís XIV. 
7 Thomas Chippendale (1718-1779) Mestre marceneiro criou uma coleção de modelos (The 
gentleman and cabinet-marker’s Director” publicada em 1754 que combinava fontes de 
inspiração inglesa (gótica, paladiana) francesa (rocaille), holandesa e chinesa. 
8 Josiah Wedgewood (1730-1795) ceramista, criou uma das marcas industriais de cerâmica 
mais conhecidas a Josiah Wedgewood & sons. 
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à indústria. A Arte Decorativa (ou Ornamental) seguia o conceito que 

enunciámos atrás, de algo que se acrescentava ao objeto no intuito de 

embelezar. 

Em comparação com as artes ditas maiores (pintura, escultura, desenho, 

gravura) podemos encontrar a atitude decorativa no mobiliário, na cerâmica 

(louça, azulejaria, peças de vulto),no mosaico, nos vidros e vitrais, na torêutica 

e ourivesaria, na tapeçaria, nos bordados, no vestuário, nos espaços 

arquitetónicos. Atualmente é um fenómeno de gosto que cria uma cultura 

própria, de consumo alargado pois abrange um leque de público muito variado, 

não se cingindo somente a uma elite. 
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2. As Artes Decorativas em Portugal nos finais do s éc. XIX e inícios 

do séc. XX 

 

As Artes Decorativas em Portugal nos finais do século XIX são 

essencialmente marcadas pelo recurso a vocabulários formais de épocas 

anteriores, inaugurando por isso um período dito historicista ou de revivalismo 

histórico que se estende desde a arquitetura ao mobiliário, à cerâmica e aos 

metais, etc. Estará na origem deste fenómeno a crescente industrialização dos 

modos de fazer que, não foi acompanhada pela criação de modelos que se 

adequassem à máquina.  

Por outro lado, toda a 2ª metade do século XIX está imbuída dum 

sentido de busca por uma identidade que se coadunasse com um novo tipo de 

vida ditado pela modernidade (económica, social e mesmo artística). Se nas 

artes ditas maiores como a Pintura e a Escultura se procuraram soluções que 

contrariavam o espirito “académico”, optando por um Naturalismo que nunca foi 

Realismo por falta de convicção social e se deteve no pitoresco, nem foi 

Impressionismo, com exceção de Henrique Pousão9, nas Artes Decorativas 

isso não aconteceu. Sendo um fenómeno de gostos, há que procurar aí talvez 

a razão para o recurso a linguagens formais que satisfizessem a procura, 

assente nas novas classes sociais emergentes. 

A nova burguesia endinheirada que se queria aproximar de uma nobreza 

que procurava imitar e invejava, a falta de gosto estético, o gosto pelo 

bricabraque, e uma nobreza revivalista assente em valores estéticos que 

procuravam o seu antigo fulgor marcam este final de século: 

“…aos quais acresceu, por volta de 1900, a súbita emergência de uma 

nova classe de encomendadores enriquecida na banca e nas colónias 

africanas que nos ecletismos arquiteturais de fin de siècle e nos luxos áulicos 

de outras eras e paragens encontrava a satisfação dos seus desejos 

ostentatórios.”10 

                                                           
9 Henrique Pousão (1859 – 1884), pintor português da 1ª geração naturalista, foi quem mais se 
aproximou do Impressionismo. 
10

 Santos, Rui Afonso – O Design e a decoração, 1900-1904, in Pereira, Paulo – História da 
Arte Portuguesa, 3º volume, Circulo de Leitores, Lisboa 1995, pag.438 
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Para satisfazer essas premissas, recorreu-se aos estilos “históricos”, 

com o neomanuelino como marca de uma nacionalidade, acompanhado com 

gostos mais sumptuários aos géneros Renascença, ou Luís XV e XVI e 

Império. É o caso do palácio que o Marquês da Foz reconstruiu nos 

Restauradores com decoração a cargo de Leandro Braga11 ou do palácio do 

Patriarcas que o capitalista Burnay renovou sob direção de Bigaglia12 entre 

outros. Estendia-se esta decoração aos tetos, às portas, aos lambris, às 

serralharias, continuando no mobiliário, na ourivesaria, na cerâmica.  

O gosto da época prolongava-se também às antiguidades, iniciado pela 

Exposição Retrospetiva de Arte Ornamental Portuguesa e Espanhola em 1882, 

(o qual iria influenciar e condicionar muita da produção das Industrias da Arte, 

levando estas a repetir modelos do passado) e que, transformado num 

colecionismo pouco estruturado, acumulava objetos heteróclitos no já referido 

espirito de bricabraque13. No entanto este espirito de colecionismo também deu 

origem a importantes coleções que preservaram muitas das nossas Artes 

Decorativas. É o caso, por exemplo, da coleção de João Allen, a qual deu 

origem ao museu Allen ou a de Guerra Junqueiro (que vendeu a maioria em 

1895) entre outros. 

O mobiliário, que assentira ao seu apogeu durante o reinado de D. João 

V, tanto nas formas elaboradas do rococó como na utilização da talha, viera 

sistematicamente a simplificar-se, com a desacentuação das curvas, para se 

tornar mais horizontal e rectilíneo já no tempo de D. José, enquanto a talha era 

                                                           
11 Leandro Braga (1839 – 1897), entalhador, discípulo de Calmels, realizou trabalho 
significativo para vários membros da nobreza da altura e inclusive para a casa real. 
12 Nicola Bigaglia (1841 – 1908), arquiteto, aguarelista e modelador, radicou-se em Portugal a 
partir de 1888 para onde veio como professor do ensino industrial. Lecionou nas escolas 
Domingues Sequeira em Leiria e Afonso Domingues em Lisboa. 
13 O termo bricabraque tem normalmente um sentido pejorativo, atribuído por alguns críticos e 
intelectuais do século XIX nomeadamente Eça de Queiroz ou Fialho de Almeida. Eça refere 
“…esse atulhamento de alfaias e estofos, onde extrincavelmente se embaralham e se 
contradizem as artes e os séculos e que, sob o bárbaro e justo nome de bricabraque, tanto 
seduz os financeiros e as cocotes.” In Queiroz, Eça – correspondência de Fradique Mendes, 
Circulo de Leitores, Lisboa 1988 pág. 75. Fialho por seu lado é mais corrosivo “O que é afinal 
de contas o bric-à-brac? O decadentismo na arte da casa, a armadilha ao gozo da pupila, por 
via do exquis de contrabando, que tira ao espirito a possibilidade do interesse pela obra de arte 
sã, e pela obra-prima absoluta (…) Com o seu ar sem nexo, de bocadinho, e de peça 
inacabada, o bric-à-brac é a imagem das hesitações e das desfalências que saem à estrada do 
homem moderno, castrando-o para todas sexualidades viris da vida forte.” In FIALHO, 
Almeida… 
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aos poucos substituída pelos embutidos de madeira mais clara. No reinado de 

D. Maria I, a decoração torna-se mais floral, ao mesmo tempo que a estrutura 

se abaixa e alarga. Mas já nesses inícios do século XIX se começa a sentir a 

influência do mobiliário francês e inglês. O mobiliário francês, ao estilo império, 

trouxe consigo as aplicações de bronze (ou em madeira dourada), geralmente 

em forma de palmetas, cariátides, colos e cabeças de cisne. Por sua vez, o 

mobiliário inglês, não trazendo consigo propriamente um estilo, insiste na 

simplificação, na linha recta e na curva suave. 

 Na continuação do século XIX, o mobiliário francês foi o que mais se 

impôs, quer na importação, quer na influência na fabricação nacional. As 

tendências historicistas que se impuseram na segunda metade do século, 

trouxeram consigo a cópia de estilos passados, não de origem portuguesa mas 

afrancesados ao estilo Luís XIV, Luís XV e Luís XVI. Destacou-se aí o já 

referido Leandro Braga, mestre entalhador, cujo trabalho se revelou pela 

qualidade e perfeição, mas que representou esse espirito historicista, em 

lambris, portas e móveis nos diversos tipos franceses. Por outro lado, o gosto 

pelas antiguidades, tornou muito marceneiro e entalhador em restaurador e 

renovador de móveis antigos. Assim, o fim do século XIX chegou sem se ter 

conseguido encontrar um estilo nacional fruto dum gosto que se perpetuou por 

razões essencialmente mundanas14. 

Na cerâmica, após um período de forte cunho nacional na sua 

decoração, correspondente ao século XVII, vai sucessivamente adotando 

influências estrangeiras, até adquirir um pendor tipicamente neoclássico no 

início do século XIX. No entanto é na cerâmica que mais particularidades 

encontramos, representadas pela produção das diversas fábricas. Essas 

particularidades irão ser repetidas por toda a segunda metade do século XIX, 

conforme se vai revelando o gosto pelo antigo e o culto das antiguidades. 

Exceção feita à tentativa de Rafael Bordalo Pinheiro15, cuja fábrica produziu 

                                                           
14 Esse estilo nacional fora várias vezes reivindicado tanto por Joaquim de Vasconcelos como 
por Ramalho Ortigão como forma de revitalização das indústrias artísticas. 
15 Rafael Bordalo Pinheiro (1846 – 1905), caricaturista, ceramista pertenceu à 1ª geração do 
naturalismo. 
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peças de rara originalidade, não deixando no entanto de cultivar o estilo 

historicista, combinado com formas de pendor Arte Nova.  

Caso à parte o do azulejo, que na sua aplicação a exteriores praticou um 

estilo mais naturalista, ou por vezes um estilo geométrico, fugindo assim à 

moda da época. 

Não muito diferente foi o caso da ourivesaria, cuja tradição quinhentista 

foi largamente reavivada pela Casa Leitão e pala Casa Rosas através de 

desenhos de Columbano16 ou de Teixeira Lopes17. É o caso da baixela 

Barahona no caso do primeiro ou do punho da espada de Mouzinho de 

Albuquerque no caso do segundo. A filigrana no entanto manteve o seu espirito 

tradicional, reavivada a sua produção pela Casa Leitão no fim do século. 

Citando Ramalho de Ortigão: 

 “O Sr. Leitão compreendendo muito lucidamente que a filigrana, tendo 

cessado de constituir por si só um tipo de joalharia, poderia ser, em aplicação, 

o mais sumptuoso, o mais delicado, o mais belo motivo ornamental em peças 

de ourivesaria compósita, trouxe um feitor de Gondomar para a sua oficina do 

Loreto e procedeu aos primeiros ensaios da aplicação da filigrana a pequenas 

peças de cristal.”18 

Por fim a pintura decorativa, que foi amplamente utilizada, decorando 

também: 

 “as paredes e os tetos das Cortes, na Escola Médica, no Museu Militar, 

dos palácios da Câmara Municipal de Lisboa, da Bolsa do Porto, e do Hotel do 

Buçaco e até mesmo teatros e cinemas, sem esquecer os palacetes vale Flor, 

Foz, Valenças, Sotto Mayor e Jácome Correia.”19.  

Foram reconhecidos neste capítulo nomes como Columbano, Malhoa20, 

António Ramalho21, João Vaz22, Veloso Salgado23 entre outros como Luigi 

                                                           
16 Columbano Bordalo Pinheiro (1857 – 1929), pintor da 1ª geração naturalista, professor da 
Escola de Belas Artes 
17 António Teixeira Lopes (1866 – 1942), escultor naturalista 
18 Ortigão, Ramalho – A ressurreição de uma indústria, revista Brasil - Portugal Nº 27 Lisboa 
1900 
19 Santos, Rui Afonso – O Design e a decoração, 1900-1904, in Pereira, Paulo – História da 
Arte Portuguesa, 3º volume, Circulo de Leitores, Lisboa 1995, pag.440 
20 José Malhoa (1855 – 1943), pintor da 1ª geração naturalista 
21 António Ramalho (1858 – 1916), pintor da 1ª geração naturalista 
22 João Vaz (1859 – 1931,) pintor da 1ª geração naturalista 
23 José Maria Veloso Salgado (1864 – 1945), pintor de temas históricos 
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Manini24, cenógrafo italiano contratado para o teatro São Carlos. Mas como nos 

casos anteriores, esta produção não abandonou o “Academismo” vigente, com 

os seus nus femininos e os putti, entre flores, folhagens, arabescos e frisos 

arquiteturais. 

Com o fim do século, mais por uma questão de moda, novamente 

importada de França, do que por uma questão de gosto, aparecem as 

primeiras manifestações Arte Nova em Portugal, tanto na arquitetura como nas 

Artes Decorativas. Manifestação efémera, que não se afirmou, ocupou-se: 

 “do pequeno salão, ou gabinete de palácio, da frontaria de cinema, da 

loja urbana e do móvel reproduzido, sem grande consciência estética, de 

catálogo estrangeiro”25.  

Podemos afirmar que a Arte Nova em Portugal foi uma manifestação de 

fachada pois foi sobretudo nas fachadas dos edifícios que se manifestou. 

Importada como símbolo de modernidade, foi utilizada para dar essa mesma 

característica a edifícios que, a nível de conceção, nada tinham de Arte Nova. 

A utilização do azulejo foi “o meio decorativo para arte-novizar uma fachada por 

vezes incaracterística”26. Manifestou-se na utilização de frisos, de painéis e de 

coroamentos, numa linguagem que interpretou o modelo francês, de forma 

ativa, “onde algumas das características da arte portuguesa estão presentes”27. 

Outra das formas utilizadas foi a serralharia artística, patente em portões em 

gradeamentos de ferro, e nas varandas. Por fim a escultura decorativa, 

realizada em cantaria ou massa de cimento, ocupou portas, janelas, mísulas, 

florões, etc. Menos frequente foi a decoração de interiores, utilizada 

essencialmente em lojas e com ela o mobiliário. Já na ourivesaria, joalharia e 

cerâmica, podemos encontrar casos pontuais, que aliaram um naturalismo de 

cariz português a formas mais ondulantes e estilizadas próprias da Arte Nova. 

                                                           
24 Luigi Manini (1848 – 1936), arquiteto, pintor e cenógrafo italiano, autor dos projetos para o 
hotel do Buçaco e para a Quinta da Regaleira ficou também conhecido pelo seu trabalho como 
cenógrafo. 
25Santos, Rui Afonso – O Design e a decoração, 1900-1904, in Pereira, Paulo – História da Arte 
Portuguesa, 3º volume, Circulo de Leitores, Lisboa 1995 pag.446 
26 Rio-Carvalho, Manuel – Arte Nova, in História da Arte em Portugal, Publicações Alfa 1986-
1993 pág. 157 
27 Idem pág. 155 
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São os casos de João da Silva28 para os primeiros e de Rafael Bordalo 

Pinheiro para o ultimo. 

É pois nesta situação das nossas Artes Decorativas que vemos surgir, 

por iniciativa de António Augusto de Aguiar29, o interesse em reformar o ensino 

especialmente dedicado à indústria e à indústria da arte, que abordaremos no 

capítulo seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 João da Silva (1880-1960) escultor e medalhista, frequentou várias escolas no estrangeiro, 
nomeadamente a escola de Belas artes de Paris e a escola de Belas Artes de Genebra. 
Lecionou Arte aplicada, Ourivesaria e Desenho na Escola Industrial marquês de Pombal 
29 António Augusto de Aguiar (1838 – 1887), professor, deputado e ministro das Obras Públicas 
entre 1883 e 1885 no Governo de Fontes Pereira de Melo. 
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3. Introdução ao ensino Industrial e das Artes Deco rativas em 

Portugal 

 

Remonta à administração do Marquês de Pombal a primeira intenção de 

sistematizar o ensino das Artes Decorativas sobretudo através da Aula de 

Estuques e da Aula oficial de Gravura Artística em 1756/59 (anexa à Régia 

Oficina Tipográfica e sob direção de Bartollozi30), a aula de Debuxo e Desenho 

da cidade do Porto em 1717 e já no tempo de D. Maria I, a Aula Régia de 

Desenho de Figura em 1781, a Aula de Desenho da Casa Pia em 1781 (onde 

foram introduzido os trabalhos manuais e o ensino da Indústria).31  

A Aula de Estuques, já tinha um passado de ensino, que remontava à 

Real Fábrica de Sedas. A sua origem data de 167832 quando foi criada como 

Fábrica Real de Lisboa. Após vários períodos de apogeu e decadência o 

estado intervém em 1757, criando uma nova fábrica, a Fábrica Real de Sedas 

do Rato sob direção da Junta de Comércio. Era intenção do Marquês de 

Pombal transformá-la num “Colégio Real das Manufaturas Nacionais” mas tal 

não veio a acontecer. No entanto a formação aí ministrada ultrapassou as suas 

próprias necessidades o que permitiu que em torno da Fábrica fosse criada 

uma rede de pequenas unidades em regime de trabalho ao domicílio. O ensino 

proporcionado consistia na aplicação dos princípios do debuxo33 à produção de 

tecidos o que implicava o conhecimento da mecânica dos teares, a produção 

de diversos tipos de tecidos e a cópia de temas a partir do natural34 ou de 

                                                           
30 Artista de origem italiana e importante gravador (1725- 1815) 
31 Gomes, Joaquim Ferreira – Escolas industriais e comerciais criadas no século XIX, 
Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, Coimbra 1978 
32

 Santos, Celso Francisco – João Maria Policarpo May in 
Ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/artigo3561/pdf. Setembro 2013 
33 Como representação gráfica, o desenho de debuxo é realizado através de um quadriculado 
em que os espaços entre linhas verticais são os fios da teia e os espaços entre linhas 
horizontais os fios da trama. Cada quadrado representa a interseção entre o fio da teia e o fio 
da trama. Cada quadrado pintado indica que no tecido o fio da teia passa sobre o fio da trama. 
Cada quadrado branco indica que o fio da trama passa sobre o fio da teia. 
34 “haverá um Lente o qual ensinará aos discípulos todas as matérias da theoria, e prática, 
pertencentes à Arte do Debuxo, tomando sobre sí, o provimento de plantas e flores, que 
necessárias forem para copiar do natural; Fará huma lição de prática, sobre as quadrículas, e 
regras fundamentais da arte; será obrigado a hir com os seus discípulos ao campo nos dias em 
que lhe parecer para lhes indicar aquelles objectos que a natureza mostra nas diferentes 
estaçoens do anno, afim de se adiantarem, e melhor poderem lembrar do natural” regulamento 
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gravuras. Os aprendizes ficavam assim habilitados a criar e executar 

desenhos, ornatos e decorações para tecidos. 

Como referimos, para além do ensino do Debuxo na Real Fábrica de 

Sedas também se ensinou desenho e fabrico de Estuques a partir de 1764 e 

posteriormente de Cutelaria, Relojoaria, Fundição de Cobres e outros ofícios. 

Na dependência da Real Fábrica de Sedas foi fundada em 1767 a Real 

Fábrica de Louças tendo sido instalada no Rato ficando por isso conhecida 

como Fábrica do Rato. À semelhança do que acontecera com a Real Fábrica 

de Sedas, estabeleceu-se uma “aula de desenho e modelação” de forma a 

garantir a formação de aprendizes35. 

Com a criação da Academia de Belas Artes em 1836, para além do 

ensino da Pintura, da Escultura, da Arquitetura e da Gravura, criaram-se aulas 

especiais de Desenho de Ornato, de Figura e de Arquitetura para operários das 

artes industriais.  

Foi por iniciativa de Passos Manuel que se constituiu o Conservatório de 

Artes e Ofícios de Lisboa em 1836 e o Conservatório de Artes e Ofícios do 

Porto em 1874, cujo fim principal foi o de promover a instrução prática em 

todos os processos industriais, promovendo o estudo das Belas Artes e difundir 

e aplicar a sua prática às artes fabris:  

“O aperfeiçoamento da Industria Nacional é um elemento indispensável 

à pública prosperidade; para o conseguir convém lançar mão de todos os 

meios praticáveis. A criação de um conservatório de Artes e Officios, para a 

instrução dos Artistas, que sirva à demonstração popular das preciosas 

aplicações das Sciencias às Artes, que excite a emulação, e que mostrando o 

estado actual, e comprovativo da Indústria Nacional, influa poderosamente nos 

seus progressos, será um monumento duradouro de Glória para o Reino de 

Vossa Majestade, pelos incalculáveis interesses que dele provirão à 

Nação(…)”36 

                                                                                                                                                                          
da Aula do Debuxo (26/07/1795). Santos, Celso Francisco – João Maria Policarpo May. 
Ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/artigo3561/pdf. Setembro 2013 
35 Algumas manufaturas e posteriormente fábricas, mantiveram um subsistema de ensino até 
ao início do século XX. Por exemplo, em 1910, a fábrica de Sacavém possuía uma escola nas 
suas instalações. 
36 Diário do Governo nº 276 de 1836 transcrito de MARTINHO, António M. M.: A criação do 
Ensino Industrial em Portugal, p. 59 
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No decreto, consta do seu primeiro Artigo que: 

“deverá formar-se em Lisboa, um depósito geral de máquinas, modelos, 

utensílios, desenhos, descrições, e livros relativos às diferentes Artes, e 

Officios e será denominado = Conservatório das Artes e Officios.”37  

Com interesse para este nosso trabalho podemos ler no primeiro 

parágrafo que:  

“O fim principal do Conservatório, é o da instrução prática em todos os 

processos industriais por meio da imitação.”38 

Em 1874 Passos Manuel criou no Porto o Conservatório Portuense de 

Artes e Ofícios, com o mesmo objetivo, o tipo de organização e funcionamento 

do de Lisboa. Estes dois conservatórios vieram a ser integrados em 1844 nas 

respetivas escola Politécnica de Lisboa e na Academia Politécnica do Porto. 

A partir da 2ª metade do século XIX, Fontes Pereira de Melo procurou 

fomentar o ensino genérico para todas as artes e ofícios. Assim, ficaria a 

“Instrução industrial ou técnica, que se deve dar às mesmas classes, 

incumbida a institutos de índole e natureza variadas, onde os conhecimentos 

que habilitam os homens para as artes ou misteres especiais sejam 

professados por métodos adequados às diferentes e multiplicadíssimas 

necessidades do trabalho humano”39 

A 20 de Dezembro de 1852 foram criados o Instituto Industrial de Lisboa 

e a Escola Industrial do Porto a par das escolas industriais em Guimarães, 

Covilhã e Portalegre. Para plano de organização dos institutos foi adotado o 

modelo das escolas de França (Conservatório de Artes e Ofícios de Paris).O 

ensino dividia-se em Elementar, Secundário e Complementar. Faziam parte 

dos cursos cadeiras de Aritmética Elementar, Desenho Linear e de Ornatos 

industriais e Elementos de Geometria Descritiva aplicada às Artes. 

Em 1864, por decreto de 20 de Dezembro, dividiu-se o ensino industrial 

em Ensino Geral, comum a todas as artes e ofícios e profissões industriais e 

Ensino Especial para as diferentes artes e ofícios. Tanto o Ensino Geral como 

o Especial compreendiam uma parte teórica e uma componente prática. O 

                                                           
37 Ibidem 
38 Ibidem 
39 Ibidem 
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ensino teórico seria professado nos estabelecimentos de ensino industrial de 

Lisboa e Porto, denominados Institutos Industriais e o ensino prático nas 

Escolas Industriais que se criaram (oficinas e estabelecimentos do estado ou 

em fábricas e oficinas particulares destinadas para tal fim). 

Por outro lado, em 1881 transformou-se a Academia Real de Belas Artes 

em Escola de Belas Artes de Lisboa, na qual foi criado um Curso de Aplicação 

às Artes Decorativas e Industriais e um Curso de Desenho para Operários. 

Em 1883 por orientação de António Augusto de Aguiar foram criados 

dois museus industriais e comerciais, um em Lisboa e outro no Porto, tendo 

como intenção servir de complemento às escolas industriais e de desenho 

industrial, criando uma Escola de Desenho Industrial em cada um deles40. 

A partir de 1884, ainda sob a orientação de António Augusto de Aguiar 

foram criadas por todo o país escolas industriais e de desenho industrial, pelo 

decreto de 3 de Janeiro de 1884 e do respetivo regulamento datado de 6 de 

Maio do mesmo ano. Salienta a referida portaria que: 

 “As escolas instituídas pelo decreto de 3 de janeiro de 1884, 

combinadamente com os museus industriais e comerciais (…) têm por fim 

lançar os primeiros lineamentos de uma instituição análoga ao real imperial 

museu austríaco de Arte e indústria em Viena e ao museu inglês de South 

Kensington,41 promovendo a restauração do ensino industrial, e tomando como 

ponto de partida para esse fim a difusão do ensino racional do desenho 

elementar e do desenho industrial”.42  

                                                           
40 O Museu Industrial de Lisboa foi instalado no edifício da Real Casa Pia de Lisboa e o do 
Porto no Circo Olímpico do Palácio de Cristal 
41 O museu de South Kensington tinha como base um núcleo de objetos de Artes Industriais e 
de Artes Decorativas destinadas a servir de modelo para o ensino do desenho. Tinha anexada 
uma escola de desenho que possuía uma coleção de gravuras, desenhos e fotografias como 
suporte dos alunos  à aprendizagem. A escola funcionava como uma instituição centralizadora 
da qual irradiavam modelos e programas de ensino aplicados a escolas de desenho e Arte 
Aplicada espalhadas pelo país, as “Art Classes” 
No ensino do desenho, privilegiava-se o ensino dos elementos decorativos, em detrimento da 
figura, de três modos distintos: memória, invenção e tempo fixo. Penim, Lígia: Narrativa 
apanhada em pleno voo. História do ensino do desenho in III Colóquio Internacional sobre 
desenho : Educação, Cultura e Interatividade, 2011 [Em linha] 
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/7170/1/Hist%C3%B3ria%20do%20ensino%20do%20des
enho%20Revista%20Cor%20das%20Letras%202011.pdf [consultado no dia 23 de Agosto de 
2013] 
42 Diário do Governo, 3 de Janeiro de 1884, Regulamento geral das escolas industriais e 
escolas de desenho industrial 
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No referido diploma foram criadas oito escolas de desenho industrial, 

três em Lisboa (uma em Alcântara, outra em Xabregas e outra em Belém), três 

no Porto (uma no Bonfim, outra em Vila Nova de Gaia e outra em Vilar, junto ao 

Museu Industrial), uma nas Caldas de Rainha e uma em Coimbra43.  

Em 1890, contavam-se já catorze escolas em funcionamento sendo que 

em 1891 algumas foram suprimidas para serem reconstituídas em 1897. 

Contabilizavam-se pois as seguintes escolas com a respectiva distribuição 

geográfica: D. Leonor, nas Caldas da Rainha; Bragança; Figueira da Foz; 

Infante D. Henrique no Porto, Vilar; Passos Manuel em Vila Nova de Gaia; 

Viana do Castelo; Vila Real; Matosinhos; Gil Vicente em Lisboa; Marquês de 

Pombal, em Lisboa; Afonso Domingues, em Lisboa; Vitorino Damásio, em 

Torres Novas; Rainha D. Maria Pia, em Peniche; Pedro Nunes, em Faro; 

Domingues Sequeira, em Leiria; Princesa D. Amélia, em Setúbal; Damão de 

Góis, em Alenquer; Josefa de Óbidos, no Funchal; Velho Cabral, em Ponta 

Delgada; António Augusto de Aguiar, em Angra do Heroísmo e Viseu.  

A maioria destas escolas teve vida curta, variando de 1884 a 1891. As 

escolas tinham como objetivo ministrar o ensino do desenho exclusivamente 

industrial e com aplicação à indústria ou indústrias predominantes na localidade 

onde são estabelecidas (art.º 3º da portaria de 6 de Maio de 1884). 

Nestas escolas o ensino do desenho foi dividido em dois graus: 

Elementar ou Geral, Industrial ou Especial. O primeiro era destinado 

especialmente às crianças até aos doze anos e o segundo aos adultos, 

aprendizes ou mestres das várias indústrias e ofícios. O ensino do Desenho 

Elementar dividiu-se em duas classes, Preparatória e Complementar, o ensino 

Industrial ou especial em três ramos, Ornamental, Arquitetural (sic) e Mecânico. 

O curso de cada um dos ramos seria bienal. 

O Ensino Elementar dividiu-se em duas classes: Preparatório e 

Complementar: 

 

 

 

                                                           
43 As Escolas Industriais só receberiam nome a partir de 1888 
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Ensino de desenho elementar 

Preparatório Desenvolver o desenho linear à vista, devendo habilitar o aluno a 
desenhar à vista o contorno dos objetos com uma observação 
rápida e exata, a reproduzir figuras planas ou de três dimensões 
usando modelos sólidos, estampas ou quadros parietais. 
O aluno deveria desenhar francamente à vista o contorno dos 
objetos com uma observação rápida. 
 

Complementar Desenvolver o desenho linear à vista de modelos menos comuns 
e mais complexos, instruí-los nos elementos de ornato vegetal e 
geométrico, combinando as duas espécies; 
Desenvolver os rudimentos de perspectiva acompanhando-os 
com o estudo do sombreado; 
Ensinar a teoria das cores por meio de diagramas 
convenientemente graduados. 
 O aluno deveria reproduzir à vista qualquer objeto não só pelo 
seu contorno mas também pela sua aparência real. 
 

Portaria de 6 de Maio de 1884 

 

O procedimento iniciava-se com linhas retas e suas combinações, e 

depois linhas curvas. Seguia-se a representação de figuras planas e contornos 

de objetos sólidos, rudimentos de perspectiva, noção de beleza da forma, 

procurada especialmente em objetos de uso comum. 

Na classe Preparatória, preferia-se o uso de lousas stigmográficas, nas 

quais os alunos ensaiavam a cópia dos objetos ditados na pedra pelo 

professor, dos quadros parietais ou dos modelos reais. Na classe 

Complementar desenvolvia-se o desenho linear à vista através de modelos 

menos comuns e mais complexos. 

O Ensino do Desenho Industrial manteve os ramos: Ornamental, 

Arquitetural e Mecânico: 
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Ensino de desenho Industrial 

Ornamental Desenho geométrico 
Desenho de ornato de elementos naturais e geométricos 
Estudo de perspectiva, aguadas e aguarelas 
Conhecimento dos estilos 
Composição, modelação em cera e em barro de figuras, 
animais, flores e frutos. 
 

Arquitetural Desenho geométrico rigoroso 
Noções de arquitetura 
Desenho à vista de modelos de arquitetura 
Noções de geometria descritiva 
Perspectiva, aguadas e aguarela 
Desenho rigoroso de arquitetura e ornato arquitetónico 
Cortes, plantas, perfis e projeções detalhadas 
Composição e elaboração de projetos 
Desenho topográfico 
 

Mecânico Desenho geométrico rigoroso 
Perspectiva, aguadas e aguarelas 
Desenho à vista de máquinas 
Desenho rigoroso de máquinas 
Composição e elaboração de projetos de máquinas 
 

Portaria de 6 de Maio de 1884 

  

O curso do ramo ornamental era especialmente destinado aos 

aprendizes e oficiais estucadores, pintores, douradores, litógrafos, gravadores, 

encadernadores, correeiros, escultores em madeira e pedra, marceneiros, 

entalhadores, torneiros, serralheiros, ourives, louceiros e em geral aos que 

necessitassem o conhecimento completo do desenho por modelação. 

O curso do ramo arquitetural era especialmente destinado aos 

aprendizes e oficiais de pedreiro e carpinteiro, quer de casas, quer de 

machado, aos mestre-de-obras, aos construtores navais, aos arquitetos, 

agrimensores, etc. 

O curso do ramo mecânico era especialmente destinado aos aprendizes 

e oficiais serralheiros, montadores e ajustadores, maquinistas, relojoeiros, 

telegrafistas, etc. 

Com este decreto, verifica-se que se tentou estabelecer uma rede de 

Escolas Industriais sobretudo em Lisboa e no Porto e nalgumas cidades em 

que a atividade industrial o justificasse. No entanto a implantação das escolas 
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não foi precedida de nenhum relatório (o Inquérito Industrial de 1881, por ser 

indireto não obteve as respostas concretas em relação à industria nacional) 

que apure as necessidades de formação e o interesse das indústrias em tal tipo 

de formação. Este facto foi possivelmente um dos que esteve na consequência 

do encerramento precoce dalgumas escolas, a par da falta de alunos, e de 

professores. 

No que respeita ao ensino do desenho, podemos verificar que os 

conteúdos são apresentados de forma generalista, cabendo ao professor a 

realização dos programas específicos (o Regulamento Geral das Escolas 

Industriais, das Escolas de Desenho Industrial e dos Museus Industriais e 

Comerciais estipula que os programas dos cursos sejam elaborados pelos 

professores conforme as necessidades locais, apresentados pelos inspetores à 

direção do Museu e submetidos à aprovação do Governo). Tem como 

fundamento o princípio da utilidade na qual o desenho tem como base a 

representação de objetos ligados à produção industrial de preferência da zona 

onde a escola está implantada (o que implica uma certa espacialização).  

No desenho elementar, a sua prática baseia-se essencialmente na cópia 

quer de estampas quer de modelos através da rede stigmográfica para o 

ensino preparatório e à vista para o ensino complementar. Dá-se enfase ao 

contorno como definidor de formas e subsequentemente a utilização de 

sombras e cor. Citando Parada Leitão, Inspetor da Circunscrição Norte: 

“Na classe preparatória os professores têm empregado no geral o 

método Grandauer, quer distribuindo aos alunos as estampas daquele método, 

quer traçando na lousa as figuras que os alunos vão copiando em papel 

quadriculado, ou com rede stigmográfica.(…) à medida que eles vão adquirindo 

uma certa firmeza de traço, passam a copiar do natural sobre papel comum, 

sem rede stigmográfica, as figuras e sólidos geométricos de arame e de 

madeira, e alguns desenhos de simples contorno(…) Em todos estes estudos 

os alunos limitam-se a traçar os contornos dos objetos que lhes são 

apresentados ou das estampas. Logo que os alunos mostram ter adquirido 

suficiente desembaraço nesta espécie de exercícios, são passados para a 

classe complementar onde, conjuntamente com umas noções mais 

desenvolvidas de geometria e de perspectiva prática, o professor lhes dá 
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algumas noções gerais de sombras e projeções fazendo-lhes ao mesmo tempo 

aplicar esses princípios na cópia de diferentes modelos, quer sólidos 

geométricos, quer de ornatos, a que o aluno deve dar por meio do claro-escuro 

uma aparência do real.” 44 

No que respeita ao desenho industrial, nos seus três ramos detemo-nos 

mais no ensino do ramo Ornamental dado os outros dois serem de índole 

meramente técnica. Assim no ramo ornamental, apesar de se insistir na cópia 

através de estampas, também se pede o registo a partir do natural. De salientar 

a necessidade de introduzir no programa o “conhecimento dos estilos”, numa 

época em que o ecletismo era dominante. 

Em 1888, Emídio Navarro promulgou o Regulamento das Escolas 

Industriais e das escolas de Desenho Industrial tendo como objetivo, além de 

vários princípios de índole pedagógica, estabelecer o ensino do desenho com 

aplicação à indústria. Com o decreto de 23 de Fevereiro de 1888, ficamos com 

uma panorâmica mais alargada do ensino do Desenho: o ensino manteve-se 

dividido em dois graus, Elementar ou Geral e Industrial ou Especial. O Ensino 

do Desenho Elementar preservou a divisão em duas classes, Preparatória e 

Complementar: 

 

Ensino de desenho Elementar 

Preparatório Desenho linear à vista (mão livre sem o auxilio de régua, 
compasso, etc.). 
Noções elementares de geometria; traçados de retas e suas 
combinações e depois linhas curvas, esboçando os contornos 
de figuras planas, de sólidos geométricos e dos objetos mais 
simples de uso comum. 
 

Complementar Desenho a claro/escuro 
Noções de perspectiva e sombras  
Teoria das cores,  
Desenhando os alunos a partir de modelos ou do natural objetos 
de uso comum, ornatos geométricos ou naturais por forma a 
quando terminassem o curso pudessem reproduzir objetos não 
só pelo seu contorno mas pela sua aparência real. 
 

Decreto de 23 de Fevereiro de 1888 

                                                           
44 Leitão, José Guilherme de Parada e Silva - Relatório sobre as escolas industriais e de 
desenho industrial da circunscrição do Norte:1887-1892, Imprensa nacional, Lisboa 1886-1893 
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Iniciava-se a classe preparatória pelo uso de lousas stigmográficas, nas 

quais os alunos copiavam os objetos desenhados pelo professor na pedra. O 

uso das lousas era gradualmente substituído pelo papel stigmográfico e 

finalmente pelo papel ordinário. Na classe complementar recomendava-se o 

uso de papel ordinário, almaço, Ingres, papel inglês, branco, amarelo ou 

cinzento e a utilização de carvão, de lápis preto e a cores e esfuminho. 

Em relação aos métodos, dá-se liberdade aos professores de adotarem 

os que lhes pareçam convenientes segundo os princípios gerais indicados pelo 

regulamento, nomeadamente ditado à vista, de memória, de invenção, a tempo 

fixo, etc.  

O ensino do Desenho Industrial organizou-se em três ramos, 

Ornamental, Arquitetural e Mecânico: 

 

Desenho Industrial 

Ornamental Desenho geométrico rigoroso com o auxílio dos respectivos 
instrumentos (régua, compasso, transferidor, etc.). 
Desenho de ornato, abrangendo esta designação os elementos 
ornamentais naturais (figura humana, flores, frutos, animais, etc.) 
os geométricos e a combinação de ambos, a paisagem; cópia de 
modelos e do natural; desenho de memória. 
Estudo da perspectiva das aguadas e das aguarelas 
Conhecimento dos estilos. 
Composição. 
Modelação em cera ou barro de figuras animais, frutos e 
ornamentos diversos; formação em gesso. 
 

Decreto de 23 de Fevereiro de 1888 

 

Este curso estava especialmente destinado a estucadores, pintores, 

douradores, litógrafos, gravadores, encadernadores, marceneiros, 

entalhadores, torneiros, serralheiros, ourives, louceiros e aos operários dos 

ofícios que necessitem o conhecimento do desenho completado pelo da 

modelação. 
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Desenho Industrial 

Arquitetural Desenho rigoroso com o auxílio dos respectivos instrumentos 
(régua, compasso, transferidor, etc.) 
Noções de arquitetura 
Desenho à vista de modelos de arquitetura 
Noções de geometria descritiva 
Perspectiva, aguadas e aguarelas 
Desenho rigoroso de arquitetura e ornato arquitetónico 
Noção de estereometria e corte de madeira e pedra para 
construção 
Cortes, plantas, perfis, projeções, detalhes, épures e tintas 
convencionais 
Composição e elaboração de projetos 
Desenho topográfico 
 

Decreto de 23 de Fevereiro de 1888 

 

Este curso estava especialmente destinado aos carpinteiros de casas, 

aos pedreiros, aos construtores navais, aos canteiros, aos agrimensores e aos 

operários dos ofícios análogos. 

 

 

Este curso estava especialmente destinado aos serralheiros, aos 

montadores e ajustadores, maquinistas, fogueiros, relojoeiros e aos operários 

de profissões análogas. 

Para fiscalizar o ensino seria nomeado um inspetor para cada 

circunscrição (Norte e Sul). Esta função, para além do simples controlo do 

sistema, envolvia áreas de intervenção e melhoramento da lecionação e até 

dos próprios conteúdos. O recrutamento dos inspetores, sobretudo nos 

institutos e a sua nomeação conferiram-lhes possibilidades de intervenção 

Desenho Industrial 

Mecânico Desenho geométrico rigoroso 
Perspectiva, aguada e aguarelas 
Desenho à vista de máquinas e aparelhos industriais 
Noções gerais de movimentos e máquinas simples 
Desenho rigoroso de máquinas, traçados de máquinas, 
elaboração de cortes, alçados e planos de máquinas 
Composição e elaboração de projetos de máquinas 
 

Decreto de 23 de Fevereiro de 1888 
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política capaz de se repercutir na legislação. Fazia parte das competências dos 

inspetores apresentar um relatório anual, indicando as visitas que fizeram e o 

estado em que encontraram as escolas, a estatística da frequência dos alunos 

e o seu aproveitamento, os melhoramentos a introduzir e quaisquer 

aperfeiçoamentos que julgassem de vantagem para o ensino. 

Cumpria aos inspetores visitar pelo menos uma vez em cada mês as 

escolas industriais e cadeiras de desenho, relatar ao governo e direções dos 

museus os métodos seguidos pelos professores, o aproveitamento e 

frequência dos alunos, fiscalizar o ensino e administração das escolas bem 

como o estado de conservação do seu material, etc. 

O decreto de 1888 mantém os pressupostos do decreto anterior. 

Mantém a divisão entre ensino Elementar (mantém o mesmo programa ao qual 

se acrescentou “noções básicas de geometria” e os mesmos pressupostos) e 

ensino Industrial com os seus três ramos (Ornamental, Arquitetural e 

Mecânico). Os programas destes últimos ramos são mais detalhados, 

mantendo-se a cópia de modelos e do natural como metodologia. A falta de 

pessoal docente ao nível nacional com conhecimentos específicos em 

determinadas áreas da arte ornamental, levará à contratação de docentes 

estrangeiros. Assim foram contratados Giovanni Cristofanetti45 para a 

cinzelagem, Leopoldo Battistini46 para pintura e cerâmica, Cesare Ianz47, 

Ernesto Korrodi48 e Nicola Bigaglia para a Arquitetura, entre outros. 

Em 1891, pela mão de João Pinto Castello Branco foram introduzidas 

novas alterações nos estabelecimentos de ensino industrial e comercial: 

                                                           
45 Giovanni Cristofanetti ( 1860 -  ) professor de modelação e cinzelagem em várias escolas 
industriais. 
46 Leopoldo Batisttini (1865 - 1936) pintor e ceramista, foi professor das escolas industriais em 
Coimbra e Lisboa e sócio maioritário da Fabrica de Cerâmica Constância 
47 Cesare Ianz, arquiteto, realizou o projeto para a fachada do Coliseu dos recreios de Lisboa, 
do Forte da Cruz no Estoril, entre outros 
48 Ernesto Korrodi (1870 – 1944) arquiteto de origem Suíça, veio para Portugal através de um 
concurso para professor de desenho das escolas industriais (1888). Lecionou nas escolas 
Industrial de Braga, e Domingues sequeira em Leiria. Entre os seus projetos arquitetónicos 
destacam-se: restauro do Castelo de Leiria, Edifício na Av. Fontes Pereira de Melo (prémio 
Valmor), Edifício na rua Viriato nº 5 (prémio Valmor), Paços do conselho de Leiria, Basílica de 
Nossa Senhora da assunção em Santo Tirso, Palacete do Major Pessoa em Aveiro, etc. 
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 “de tal modo que não só o tesouro faça com ele o mínimo dispêndio, 

mas ainda se colha da sua organização o maior proveito possível”49.  

No preâmbulo que antecedia a organização do ensino industrial ficou 

ainda decidido retirar os cursos elementares e superiores dos Institutos 

Industriais e Comerciais por terem sido pouco frequentados, à exceção do 

estudo do Desenho, o qual podia ser aprendido na Escola de Belas Artes. 

Aparece referido que a especificidade dos cursos industriais foi ditada pela 

própria classificação das indústrias, dependendo estas, por um lado, da ciência 

e por outro da arte. 

O ramo da arte industrial devia seguir a tríplice divisão das Artes 

Plásticas correspondendo à Pintura, a Pintura Decorativa, à Escultura, a 

Escultura Decorativa e à Arquitetura, a construção do mobiliário. Foi 

considerado que nos institutos não chegavam os meios para representar essa 

multiplicidade de indústrias e portanto foi decidido inserir-se o ramo do ensino 

da Arte Industrial sendo realçada a importância deste curso não só pelo 

interesse coletivo da sociedade mas também para habilitar professores no 

respectivo ensino nas Escolas Industriais. 

Da organização do Ensino Industrial e Comercial e dos seus Institutos 

salienta-se: a divisão do Ensino Industrial em dois ramos, o de Ciência 

Industrial e o de Arte Industrial que abrangiam cursos Industriais Gerais e 

cursos Industriais Especiais. Destes, no ramo da Arte Industrial era composto 

por um curso de Pintura Decorativa e um curso de Escultura Decorativa que 

seria somente professado no Porto. Eram comuns a todos os cursos industriais 

o Desenho rigoroso e de ornato e modelação aplicado às Artes Industriais.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Decreto-lei nº 231 de 9 de Outubro de 1891 
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Ramo da Arte Industrial 

1º Ano Desenho rigoroso e de ornato 
Modelação aplicada às artes industriais 
 

2º Ano Princípios de geometria e suas aplicações 
Desenho aplicado às indústrias 
Desenho e modelação com aplicação à arte industrial 
 

3º Ano Desenho e modelação com aplicação à arte industrial 
Desenho arquitetónico 
Pintura decorativa 
Escultura decorativa 
 

4º Ano Pintura decorativa 
Escultura decorativa 
 

Decreto de 9 de Outubro de 1891 

 

Os institutos passavam aos seus alunos cartas de capacidade para as 

seguintes profissões no ramo da Arte Industrial: desenhador industrial, pintor 

decorador e escultor decorador. 

No que se refere às Escolas Industriais, estas destinavam-se a iniciar a 

instrução de aprendizes nos diferentes ofícios, a promover a organização de 

cursos elementares profissionais, a ministrar o ensino profissional e geral aos 

operários de todas as artes e ofícios, mas também a dar instrução preparatória 

aos alunos que se destinavam aos cursos dos institutos industriais, etc.    

No domínio das escolas industriais, a reforma teve como fundamento a 

economia resultante do aproveitamento e concentração de recursos 

financeiros, materiais e pedagógicos, a sua distribuição racional pelos focos 

industriais que tinham vida real ou que prometiam reflorescimento. Introduz-se 

os trabalhos manuais com caracter educativo em todas as escolas industriais e 

acentua-se o carácter especial e profissional do ensino, ligando-se o ensino 

teórico ao ensino prático. Suprimem-se algumas escolas cuja utilidade não 

pareceu justificada ou cuja frequência ou aproveitamento fossem diminutos 

(Belém, Chaves). 

O ensino ministrado nas Escolas Industriais passou a dividir-se em três 

secções: Instrução Geral, Instrução Industrial e Técnica Oficinal. A Secção 
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Industrial era composta pelo ensino do desenho elementar50, o desenho 

arquitetónico, desenho artístico e de modelação, desenho técnico, e desenho 

ornamental e composição ornamental. A Secção de Técnica Oficinal seria 

ministrada em oficinas de trabalhos manuais ou mecânicos e consistia nos 

cursos elementar ou de aprendizes, complementar ou de artífices e especial ou 

de Contramestres.  

Foram constituídos os seguintes cursos: 

 

Cursos das Escolas Industriais 

Curso elementar e geral Curso primário elementar 
Curso de instrução geral complementar (preparatório 
para os institutos industriais e comerciais) 
 

Cursos Industriais Trabalhos práticos oficinais 
Arte e ciência industrial 
 - Ornamental 
- Arquitetural 
- Desenho mecânico 
- Física e mecânica industrial 
- Química industrial 
 

Decreto de 9 de outubro de 1891 

 

Foram constituídas escolas industriais completas (Marquês de Pombal e 

Infante D. Henrique), incompletas (Francisco de Holanda, Avelar Brotero, 

Campos Melo, Bartolomeu dos Mártires e Fradesso da Silveira) e elementares. 

Nestas escolas o ensino do desenho dividiu-se em Elementar ou Geral51 e 

Industrial ou especial. Este dividiu-se em três ramos: Ornamental, Arquitetural e 

Mecânico:  

 

 

 

 

 

                                                           
50 Mantem-se a divisão entre preparatório e complementar com o mesmo programa dos 
decretos anteriores.  
51 Mantém o mesmo programa e metodologias referidas nos decretos anteriores. 
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Desenho Industrial 

Ornamental 1ª Classe - Ornato e modelação 
Desenho de ornato e modelação (combinação e aplicação ao 
desenho dos elementos da flora e da fauna natural e estilizada e 
modelação dos referidos elementos) 
Modelação dos mesmos elementos 
2º Classe - Composição ornamental 
Repetição e continuação do anterior 
Pintura na sua aplicação segundo a matéria-prima o destino e 
fim ornamental 
Teoria e crítica da composição ornamental 
Elementos da história das artes industriais especialmente das da 
península hispânica (curso livre) 
 

Decreto  de 9 de outubro de 1891 

 

Este curso era especialmente destinado aos estucadores, pintores 

douradores, tipógrafos, gravadores, encadernadores, escultores, marceneiros, 

carpinteiros, ourives, louceiros e aos operários dos ofícios que reclamem o uso 

do desenho completado pelo da modelação.  

 

Desenho Industrial  

Arquitetural 1º Classe - Desenho artístico e de modelação 
Desenho geométrico rigoroso 
Noções de geometria descritiva, da teoria das sombras e da 
perspectiva; aguadas e aguarelas 
Desenho à vista de elementos arquitetónicos. Modelação 
2ª Classe – Desenho técnico 
Repetição de 2 e 3 
Desenho rigoroso de arquitetura e ornato arquitetónico 
Estereometria 
Topografia 
Composição e construção arquitetónicos 
Elementos da história da arquitetura especialmente da 
península comparada (curso livre) 
 

Decreto de 9 de outubro de 1891 

 

Este curso era especialmente destinado aos arquitetos práticos, 

contramestres de obras, carpinteiros de construção e de machado, pedreiros, 

canteiros e artífices de ofícios análogos.    
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 O decreto ainda estabelecia quais as escolas com oficinas privativas ou 

contratadas do ensino técnico. Estas poderiam ser completas, incompletas ou 

elementares conforme compreendam nos seus cursos: 

a) todas as disciplinas 

b) parte delas segundo as mais urgentes necessidades locais ou  

c) apenas o ensino do desenho e por vezes o oficinal como bases dos ramos 

de arte industrial e de técnica oficinal (Apêndice 1 – Escolas Completas, 

Incompletas, elementares e respetivas oficinas). 

Em cada uma destas escolas deveria ser criado uma biblioteca e um 

museu. Este compreenderia o material pedagógico necessário para cada uma 

das disciplinas professadas.  

O decreto de 1891 refere pela primeira vez que o ensino nas escolas 

industriais se destina exclusivamente a aprendizes e operários. Faz uma 

primeira divisão entre as escolas industriais consoante as disciplinas que 

lecionam. Suprimem-se algumas escolas por motivos de desadequação em 

relação ao meio, falta de alunos ou proximidade de outras escolas (Belém, 

Chaves). Introduz o ensino oficinal, propondo-se instalar oficinas em todas as 

escolas, tendo como referencia as industrias locais. No que concerne ao ensino 

do desenho, sobretudo no ornamental, introduz-se a pintura, pede-se uma 

maior reflexão em relação à composição ornamental da mesma maneira que se 

procura na história da arte expressões de carácter nacional. 

Em Outubro de 1893 è publicado novo decreto que completa e organiza 

o ensino industrial ministrado nas escolas industriais nos termos do anterior 

decreto (1891). Os cursos industriais eram destinados à formação de operários 

mas refere que oportunamente se publicará os programas dos cursos 

industriais complementares destinados a contramestres. O curso geral 

complementar era destinado aos alunos dos cursos industriais que desejassem 

completar a sua educação geral como preparatório para a entrada nos 

institutos industriais e comerciais. Este decreto estabelece ainda que o ensino 

oficial será confiado a mestres sob a direção dos professores das respectivas 

disciplinas ou aos próprios professores dessas disciplinas. O ensino dos 

trabalhos manuais ficará sob a direção do professor de desenho geral, sendo 
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também confiado a mestres excepto nas escolas onde esses trabalhos se 

limitem ao curso elementar para as quais bastará contratar operários hábeis. 

Este decreto estabelece quais os cursos a ser professados nas escolas 

industriais, as respectivas disciplinas e trabalhos oficinais. Assim temos:  

Cursos Gerais 

Cursos professados nas escolas industriais 

Curso elementar 

(2 anos) 

Desenho geral classe I  
1º Ano 
- Conhecimento intuitivo dos corpos, superfícies, linhas e 
ponto 
-Limites e volumes dos corpos; superfícies; dimensões e 
limites das superfícies; linhas, sua dimensão, ponto 
- Linha reta, quebrada, curva 
- Desenho à vista (cópia de figuras feitas na pedra pelo 
professor à vista dos alunos) de combinação de linhas rectas 
- Linhas horizontais e verticais, linhas perpendiculares e 
oblíqua, diferençam entre as linhas perpendicular e vertical; 
linhas paralelas 
- Limites de superfícies, polígonos, sua classificação e 
traçado 
- Círculo e circunferência; linhas que nele se consideram 
- Exercícios de combinações e aplicações simples de linhas e 
polígonos e da circunferência 
 - Conhecimento intuitivo da perspectiva 
- Desenho à vista de sólidos geométricos, cubo, 
paralelepípedo, prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera, ovo – 
Exercícios a carvão e a lápis 
- Exercício de construção de sólidos geométricos em cartão 
(exemplos simples) 
2º Ano 
- Conhecimento dos instrumentos empregados nos traçados 
geométricos: régua, compasso, esquadro, transferidor - 
Verificação da régua e do esquadro - Exercícios variados e 
graduados do uso destes instrumentos 
- Paralelas, perpendiculares; ângulos; polígonos diversos; 
gregas; meandros, etc. 
Continuação dos exercícios de perspectiva; desenho à vista 
(carvão e lápis) de sólidos geométricos, de elementos 
simples de arquitetura (combinação de retas com curvas) e 
de vasos simples 
Construção dos exercícios de sólidos geométricos em cartão, 
aplicados a casos gradualmente mais complicados 
Trabalhos manuais elementares 

a) Em madeira e ferro para os alunos do sexo masculino 
b) Costura e bordados para os alunos do sexo feminino 

 
In Decreto de 05 de Outubro de1893  
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Cursos professados nas escolas industriais 

Curso Complementar 

(3 anos) 

Aritmética 
Geometria 
Princípios de física e química e elementos de história 
natural 
Língua portuguesa 
Geografia e história de Portugal 
Língua francesa 
Desenho geral, classe II 
3º Ano 
Continuação dos exercícios de perspectiva aplicados à 
representação de grupos de sólidos diversos e objetos 
de uso comum 
Noções elementares de geometria plana relacionadas 
com o programa. 
Projeções, planificações; exercício simples – perspectiva 
cavaleira. 
Desenho rigoroso geométrico aplicado a exemplos 
gradualmente mais complicados; escalas; compasso de 
proporções. 
Figuras simétricas, figuras semelhantes. 
Círculos tangentes; tangentes e secantes, etc. 
Conhecimento das curvas: oval, ovulo, espirais, elipse; 
processos práticos de as traçar 
Divisão da circunferência, sua retificação 
Continuação dos exercícios dos anos anteriores 
aplicados a exemplos mais difíceis. 
4º Ano 
Desenho de ornato, à vista, de modelos estilizados, de 
folhas, frutos e motivos diversos decorativos (a carvão, 
lápis e esfuminho) 
Desenho à vista de modelos de peças e órgãos de 
máquinas e ferramentas 
Exercícios de modelação graduados paralelamente ao 
ensino do desenho 
5º Ano 
Desenho de ornato, à vista de modelos de motivos 
decorativos nacionais (a carvão, lápis e esfuminho) 
Desenho geométrico à vista de modelos ou de estampas 
cotadas, de cortes e ligações de madeira (sambladuras); 
desenho rigoroso e desenho à vista de móveis de uso 
comum (modelos simples). 
Desenho geométrico à vista de modelos ou de estampas 
de objetos de ferro de uso comum, grades de jardim, 
balcões, etc. 
Aplicações de ornato geométrico 
Exercícios de modelação graduados paralelamente ao 
ensino do desenho. 
 

In Decreto de 05 de Outubro de1893 
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Cursos Industriais: 

Foram estabelecidos os seguintes cursos: Pintor Decorativo, Pintor 

cerâmico, Bordadeira, Rendeira, modista, Costureira, tecelão, Abridor de 

metais, florista, Lavrante de Couro, Serralheiro civil, Ourives cinzelador, 

Formador, Estucador, Entalhador, Encadernador, Oleiro e Louceiro formista, 

Carpinteiro de Machado, Canteiro, Marceneiro, Carpinteiro Civil, Poleeiro, 

Carpinteiro Mecânico, Condutor de Máquinas, Fabricante de Instrumentos de 

Precisão, Fundidor, Cuteleiro, Curtidor e Tintureiro. A título de exemplo 

mencionamos os cursos de Pintor decorativo, Pintor Cerâmio e Marceneiro e 

respectivas disciplinas e matérias (Apêndice 2). 

O Decreto de 1893 introduz no ensino elementar os trabalhos manuais 

no ensino elementar e centraliza e define pormenorizadamente os programas 

dos respectivos cursos tanto no ensino do desenho como no ensino praticado 

nas oficinas, perdendo-se por isso o conceito de especialização relativo às 

indústrias onde as escolas estavam implantadas. Estabelece também quais os 

cursos a ser ministrados. 

  No ensino do desenho, nota-se uma preponderância da geometria tanto 

plana como em perspectiva. Introduz-se pela primeira vez a noção de 

estilização, sobretudo a partir do natural. Nalguns casos inicia-se o estudo da 

figura humana. Mantém-se o estudo dos estilos decorativos relacionados com a 

arte nacional. Os programas das oficinas têm uma grande componente técnica 

relacionada com cada uma das profissões. 

O Decreto nº 283 de 14 de dezembro de 1897 é antecedido por um 

relatório que justifica a sua aplicação. Nesse relatório está definido como 

objetivo do decreto coordenar num único diploma toda a legislação dispersa no 

que diz respeito às escolas industriais, suprimindo o que por experiência e 

prática tinha mostrado ser inútil e introduzindo uma nova disposição. Clarifica 

também a missão a que se destinam as escolas industriais, as quais visavam 

principalmente a formação de operários ou ministrar-lhes conhecimentos 

complementares e necessários ao desempenho das suas profissões. É nelas 

pois que se deveria concentrar a instrução técnica elementar que é própria do 

“obreiro e do artífice”. Salienta que a ação dos institutos Industriais e 
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Comerciais não abrange essas classes nem seria essa a sua missão e mesmo 

o tipo de ensino aí ministrado se coadunaria com os conhecimentos que 

carecem. Mantém à escola Rodrigues Sampaio a missão de ministrar o curso 

preparatório para os institutos industriais e comerciais o mesmo sucedendo 

com o Instituto Industrial de Porto. Elimina os cursos industriais para o sexo 

feminino e em sua substituição estabelece os cursos de lavores femininos. 

Realça que das disposições contidas nos decretos de 1891 e 1893, muitas das 

oficinas cuja criação tinha sido determinada nunca se estabeleceu, quer por 

dificuldades materiais quer por não terem instalações apropriadas.  

Outro dos problemas criado por estas disposições consistia no facto de 

os alunos operários não poderem frequentar as oficinas por incompatibilidade 

de tempo. Define que os cursos agora instituídos destinam-se essencialmente 

à disciplina de ensino. O ensino oficinal, por este decreto, fica compreendido 

unicamente nos cursos profissionais, eliminando-se os trabalhos manuais 

educativos os quais não foram criados na maioria das escolas. Em relação aos 

programas salienta que estes devem ser orientados segundo princípios 

práticos, extraindo deles tudo o que há de abstrato: 

 “tornando o estudo ameno e acessível a inteligências de pouca cultura 

intelectual como aquelas que de ordinário mais procuram as escolas 

industriais, incutir no ensino a feição essencialmente prática, tal é o 

pensamento do governo.”52  

Resume por fim o objetivo do decreto nos seguintes pontos: difundir 

largamente a instrução profissional, proporcionar ao operário os meios 

conducentes a melhorar a sua condição, desenvolver-lhe a inteligência, 

aumentar o valor económico do seu trabalho, colocando-o em condições de 

contribuir para o aumento da produção. 

Em relação às escolas industriais e de desenho industrial, define que 

estas se destinam a operários e aprendizes do mesmo sexo. As escolas terão 

como finalidade ministrar o ensino do desenho e os conhecimentos teóricos 

necessários a operários e aprendizes bem como o ensino profissional 

completo. 

                                                           
52 Decreto  de 14 de dezembro de 1897 
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As escolas foram divididas em Escolas de Desenho Industrial e Escolas 

Industriais. Os cursos ministrados nas escolas são: 

- O Curso de Desenho Industrial abarca o ensino do desenho elementar e o 

aplicado às diferentes artes e indústrias, destinado a operários e aprendizes. 

- O Curso Profissional abarca o ensino oficinal e teórico indispensável, com o 

fim de preparar os alunos menores para o exercício das diversas profissões. 

- O Curso Industrial constitui o curso de aperfeiçoamento para operários e 

aprendizes de todas as profissões. 

As escolas de Desenho Industrial ministravam somente o curso de 

desenho Industrial. As Escolas Industriais poderiam ministrar qualquer dos três 

cursos. Acrescenta ainda que o ensino profissional pode e deve incluir a feição 

artística, na especialidade oficinal atribuída a cada escola, de modo a que se 

coadune com o interesse das indústrias locais. 

 

Cursos ministrados nas escolas industriais e de des enho industrial 

Curso Ano/Disciplinas 

Desenho 
industrial 

Geral: 1º e 2º anos 
Desenho elementar 
Especial: 1º, 2º e 3º ano 
Desenho arquitetónico, mecânico ou ornamental 
 

Profissional 1º Ano 
Desenho elementar 
Língua portuguesa 
Aritmética e geometria 
2º Ano 
Desenho elementar 
Língua portuguesa 
Aritmética e geometria 
Trabalhos oficinais 
3º Ano 
Desenho arquitetónico, mecânico ou ornamental 
Princípios de física e química 
Trabalhos oficinais 
4º Ano 
Idem 
5º Ano 
Desenho arquitetónico, mecânico ou ornamental 
Trabalhos oficinais 
 
 
 



47 
 

Industrial 1º Ano 
Desenho elementar 
Língua portuguesa 
Aritmética e geometria 
2º Ano 
Desenho elementar 
Língua portuguesa 
Aritmética e geometria 
3º Ano 
Desenho industrial (arquitetónico, mecânico ou ornamental) 
Corografia e história pátria 
Língua francesa 
Princípios de física e química 
Elementos de história natural 
4º Ano 
Desenho industrial (arquitetónico, mecânico ou ornamental) 
Geografia geral 
Língua francesa 
Física e mecânica industrial ou química industrial 
5º Ano 
Desenho industrial (arquitetónico, mecânico ou ornamental) 
Física e mecânica industrial ou química industrial 
 

Fonte: Decreto de 15 de dezembro de 1897 

 

Apêndice 3 - Escolas Industriais (cursos e oficinas e de desenho industrial) 

 

O decreto nº 283 de 15 de Dezembro de 1897 pretende ser um decreto 

de compilação de legislação dispersa e racionalização de meios. De facto, 

tanto por necessidade das escolas como por intervenção dos ministérios·, 

vários programas curriculares haviam sido alterados, havendo por isso a 

necessidade de normalizar o ensino. Nesse sentido criaram-se três cursos 

distintos eliminam-se os trabalhos manuais educativos, o ensino profissional 

feminino e uma série de oficinas que não haviam sido estabelecidas por falta 

de condições, nomeadamente instalações. De realçar neste ultimo ponto que 

as escolas industriais e de desenho industrial não foram instaladas em edifícios 

construídos para o efeito mas sim edifícios adaptados, essencialmente edifícios 

conventuais. 

O decreto nº 295 de 30 de dezembro de 1901 não traz novas 

disposições orgânicas ao ensino industrial, tratando-se mais de unificar num só 

documento vária legislação respeitante às escolas industriais e de desenho 
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industrial e dentro dos limites das verbas orçamentais dar soluções práticas em 

relação a questões técnicas e administrativas. Refere que por decreto de 23 de 

dezembro de 1899 o serviço de inspeção escolar fundira numa só inspeção as 

circunscrições norte e sul (foi nomeado como inspetor o Engenheiro António 

Arroio). Mantém os cursos de Desenho Industrial, Profissional e Industrial com 

os mesmos destinatários, as mesmas disciplinas, distribuição anual e 

programas. Prevê a criação de cursos livres, sujeitos à aprovação do inspetor 

do ensino elementar, industrial e comercial e autorização superior. 

Do ponto de vista pedagógico, prevê que os trabalhos oficinais sejam 

orientados segundo a conveniência das indústrias locais. Por outro lado, refere 

que o ensino deverá ser tanto quanto possível individualizado e adaptado às 

profissões dos alunos, dado de forma inteiramente prática quer nas disciplinas 

práticas quer nas disciplinas teóricas, devendo-se evitar demonstrações de 

carácter abstrato. 

É ainda inaugurada a escola de Desenho Industrial Médico Sousa em 

Viana do Alentejo (com oficina de Cerâmica). 

O decreto-lei de 4 de setembro de 1916 mantém a tipologia das escolas: 

Desenho Industrial, Industriais, Preparatórias e acrescenta as Escolas 

Elementares de Comércio a as Escolas de Artes Aplicadas, estas últimas 

destinadas ao ensino especializado dalgumas artes industriais. 

Nas escolas são professados os cursos de Desenho Industrial, Profissional, 

Preparatório, Elementar de Comércio, Arte aplicada, Especiais. 

A composição dos cursos mantém-se igual à estabelecida pelo decreto 

de 1901, à exceção dos cursos Elementar de Comércio e artes aplicadas. Este 

último terá a seguinte composição: 
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Curso especial de arte aplicada/Disciplinas 53 

Desenho especializado, modelação e ornamento arquitetónico para pedra, ferro e 
estuque (2 anos de duração) 
Desenho especializado, modelação e ornamento aplicado a a)ourivesaria b)faiança (2 
anos de duração). 
Desenho especializado e pintura de ornamento aplicado a a)tecidos e papeis 
pintados, b) decoração mural, c)decoração do livro (2 anos de duração). 
Desenho decorativo especializado e sua execução oficinal (talha) (2 anos de duração) 
 
Decreto-lei de 4 de setembro de 1916 

 

Abrirão ainda as escolas de Desenho Industrial de Gondomar e 

Industrial Machado de Castro e Fonseca Benavides em Lisboa, Industrial e 

Comercial Emídio Navarro, em Viseu e Especial de Arte Aplicada Soares dos 

Reis, no Porto. 

O decreto-lei nº 5.029 de 1918 (Organização do ensino Industrial e 

Comercial) tem por prelúdio um extenso relatório sobre a organização do 

ensino industrial e comercial. Começa por salientar o fim utilitário do ensino e a 

sua aplicação prática e a importância das escolas profissionais. Ressalva ainda 

o desenvolvimento das artes e indústrias genuinamente portuguesas a fim de 

“não se desnacionalizar a nossa terra.”  

Segue-se um levantamento de toda a legislação que surgiu no intuito de 

desenvolver o ensino profissional, desde os tempos do Marquês de Pombal até 

à atualidade e prossegue fazendo uma reflexão sobre o impacto dessa mesma 

legislação nas necessidades sociais, no progresso da indústria e do comércio e 

na missão educativa e civilizadora. A conclusão do autor é de que o espirito de 

toda essa legislação se tinha revelado desconexo e não estava assente sobre 

princípios definidos quer sociais quer pedagógicos. Para o autor do relatório, 

tinham-se criado escolas que não correspondiam a necessidades práticas. 

Outras ministravam um ensino não adequado ao meio ou então tinham-se 

tornado em centros teóricos inúteis. Outras ainda tinham desaparecido por não 

haver alunos. O carácter de economia que procurou reduzir despesas em vez 

de apurar os defeitos da legislação não resolveu o problema essencial que era 

o de se sentir a sua necessidade. 

                                                           
53 Não chegaram até nós os programas das respetivas disciplinas 
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Por fim, o autor faz uma resenha sobre a necessidade de dotar o país de 

ensino técnico adaptado às condições sociais, capaz de produzir operários, 

industriais e comerciais suficientemente instruídos. A solução para resolver o 

problema, a seu ver consistia em  

“integrar o ensino no espirito popular, adapta-lo às condições do nosso 

meio, difundi-lo o mais possível, e criar a necessidade da utilização da gente 

preparada por meio desse ensino.” 54 

Salienta que de norte a sul existem núcleos de arte e de indústria 

nacionais e que, para que possam integrar o mercado e competir com artigos 

similares vindos de fora, há a necessidade de industrializa-los e torna-los 

comercializáveis. Inúmeros os variados núcleos de arte e indústria nacionais 

que se estendem de norte a sul nomeadamente as indústrias de tecelagem em 

Braga, Torre de Moncorvo, Lamego, Guimarães e Covilhã; a filigrana em 

Gondomar, Rio Tinto e Valbom; a indústria das rendas em Peniche, Viana do 

Castelo, Vila do Conde e Setúbal; a indústria da cantaria em Estremoz, Batalha 

e Pero Pinheiro; a cerâmica em Viana do Castelo, no Porto, em Lisboa, em 

Coimbra, nas Caldas da Rainha, etc.; o mobiliário, nos arredores do Porto. 

Considera que o ensino industrial deve ter por fim desenvolver as artes e 

as indústrias próprias de um país, criar operários para satisfazer as exigências 

da indústria. O ensino deve realizar-se na escola, no laboratório e na oficina, 

recorrendo à lição, à demonstração e ao exercício; no museu para o aluno 

comparar os seus ensaios, confrontar-se com outros modelos, assistir ao 

desenvolvimento histórico dos processos e da execução; na biblioteca, nas 

visitas e nas missões de estudo, examinando obras de arte na sua realização 

utilitária e na sua função social, vendo e praticando em oficinas; em viagens, 

aprendendo diversos modos de resolver o problema, conhecer outros métodos 

de ensino a par de outros processos de realização prática. Como forma de 

satisfazer este postulado o autor propõe; 

Arte e indústrias regionais - O ressurgimento deverá operar-se pela 

criação de escolas de artes e ofícios nos focos mais importantes, de modo a 

                                                           
54 Decreto-lei nº 5.029 de 1 de dezembro de 1818 



51 
 

estabelecer uma perfeita ligação com as necessidades das indústrias locais e o 

próprio desenvolvimento da escola. 

As escolas industriais terão 3 graus de ensino: 

1º Grau – Preliminar 

2º Grau – Geral para a formação de aprendizes 

3º Grau – Complementar para a formação de operários. 

A duração do ensino será regra geral de dois anos mas poderá variar 

consoante a profissão, as necessidades locais e da indústria e a natureza da 

escola. Um princípio de especialização deve ser aqui introduzido relativamente 

aos alunos que pretendam dedicar-se a qualquer arte industrial. Para estes 

alunos, exige-se o curso geral da escola industrial e em vez de seguirem o 

curso complementar, inscrevem-se numa escola especial destinada a produzir 

artistas das artes industriais a qual se denominará escola de arte aplicada, 

onde, ao lado do desenho especial terão a prática oficinal respectiva. 

 

Do ensino Técnico Industrial : 

1 - Do ensino industrial – O ensino técnico industrial destina-se à 

preparação de indivíduos que se consagrem às carreiras da indústria ou a 

ministrar conhecimentos àqueles que nessas carreiras não tenham alcançado 

prévia preparação. O ensino industrial será ministrado em: 

Escolas de Artes e Ofícios 

Escolas Industriais 

Escolas Preparatórias 

Escolas de Arte Aplicada 

Institutos Industriais 

Instituto Superior Técnico  

2 - Das Escolas de artes e ofícios: 

As escolas de artes e ofícios serão destinadas a ministrar o ensino 

elementar sob forma prática e acessível, aos indivíduos que se dedicam a 

profissões artísticas e industriais e que não puderam adquirir os conhecimentos 

gerais dados pela instrução primária elementar. 
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As escolas de artes e ofícios serão criadas a pedido de: 

- Um fabricante ou grupos de fabricantes de associações industriais… 

- Associações locais de turismo, etc. 

- Corporações administrativas 

Das escolas industriais, preparatórias e de arte aplicada serão destinadas ao 

seguinte: 

- Escolas industriais, a preparar aprendizes em cursos de aprendizagem e 

operários em cursos de aperfeiçoamento. 

- Escolas preparatórias, a ministrar o ensino geral e aplicado preparatório para 

as carreiras técnicas e para a admissão aos institutos industriais e comerciais. 

- Escolas de arte aplicada ao ensino especializado das artes industriais. 

 Percurso dos alunos: 

 

 

Neste âmbito, ver o Apêndice 4, sobre Escolas Industriais, com a 

distribuição das disciplinas por graus. 

As escolas do ensino elementar industrial existentes passavam a ser 

classificadas nas seguintes categorias: 

 

 

Escola de 
Artes e 
ofícios 
Ensino 
elementar 
 
Escola 
Primária 

Escolas 
Industriais 
1º Grau 
(1 ano) 
Preliminar 

Escolas 
Industriais 
2º Grau 
(4 anos) 
Formação geral 
de aprendizes 

Escolas Industriais 
3º Grau 
Cursos de 
aperfeiçoamento 
(2 anos) 
Complementar para a 
formação de operários 
 

 Escolas de Arte 
Aplicada 
Especialização 
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Classificação das escolas do ensino elementar indus trial  
 
Escolas de Artes e ofícios Escolas Industriais 

 
Rafael Bordalo Pinheiro – Caldas da 
Rainha 
Gondomar 
Vitorino Damásio – Lagos 
Josefa de Óbidos – Peniche 
Velho Cabral – Ponta delgada 
Jácome Ratton – Tomar 
Médico Sousa – Viana do Alentejo 
Passos Manuel – Gaia 
Campos melo – Covilhã 
Fradesso Silveira – Portalegre 
Fernando Caldeira – Aveiro 
Bartolomeu dos Mártires – Braga 
Pedro Nunes – Faro 
Bernardino Machado – Figueira da Foz 
Domingos Sequeira – Leiria 
Gil Vicente – Setúbal 
Nuno Alvares – Viana do Castelo 
Emídio Navarro – Viseu 
José Júlio Rodrigues – Vila Real 
 

António Augusto de Aguiar – Funchal 
Francisco de Holanda – Guimarães 
Afonso Domingues – Lisboa 
Machado de Castro – Lisboa 
Professor Benevides – Lisboa 
Faria Guimarães – Porto 
Infante D. Henrique – Porto 
Brotero - Coimbra 

Escolas preparatórias 
 
Rodrigues Sampaio – Lisboa 
Escola Preparatória do Porto 
 
Decreto-lei nº 5.029 de 1 de dezembro de1918 

 

Da escola normal para o ensino de desenho: 

A fim de preparar os professores para o ensino do desenho nas escolas 

de artes e ofícios, industriais, preparatórias e de arte aplicada, será criada em 

Lisboa uma escola normal para o ensino do desenho. 

A escola normal para o ensino do desenho seria constituída por duas 

secções que poderiam funcionar nas escolas industriais existentes em Lisboa: 

- A secção de desenho exato ou rigoroso que será destinada à preparação do 

professorado para o ensino dos desenhos de máquinas e de construção 

arquitetónica. 

- A secção de desenho livre ou artístico que seria destinada à preparação do 

professorado para o ensino dos desenhos geral elementar, decorativo, 
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modelação e pintura. A duração dos cursos seria de dois anos e 

compreenderia as seguintes disciplinas: 

 

Disciplinas do curso da escola normal de desenho 

1 – Métodos e preceitos gerais de ensino, pedagogia especial de ensino do desenho, 
processos de desenho 
2 – Métodos de ensino de desenho geométrico, de máquinas e de construção. 
3 – Estilos 
4 – Noções sobre arte industrial. Arte e indústrias portuguesas. 
5 – Tecnologia industrial 
6 – Desenho e modelação de ornamentos nas suas aplicações aos respectivos graus 
de ensino – processos de pintura decorativa nas suas aplicações nos respectivos 
graus de ensino. 
8 – Composição e estilização 
 
Decreto-lei nº 5.029 de 1 de dezembro de 1918 

 

O decreto de 1918, tanto nas suas alegações iniciais como na 

organização que preconiza para o ensino Industrial é uma nítida colagem do 

relatório que António Arroio produziu em 1911 (Relatório sobre o ensino 

Elementar Industrial e Comercial) e o qual abordaremos mais adiante. 

Salienta-se a reorganização das escolas Industriais, agora por graus de 

ensino, numa estrutura vertical de aprendizagem, a criação de Escolas de Arte 

Aplicada, que dará origem à Escola de Arte Aplicada de Lisboa, posteriormente 

Escola de Artes Decorativas António Arroio e a criação da Escola Normal para 

o Ensino do Desenho. Em relação a programas e métodos de ensino o decreto 

não especifica qual o programa de desenho para o 1º e 2º Graus. No entanto 

para o Grau complementar, refere a necessidade de especialização do 

desenho. Da mesma forma não especifica quais os cursos das Escolas de 

Artes Aplicadas remetendo para estas a constituição e duração dos respectivos 

cursos. 

Cria-se assim uma separação nítida entre as Artes Industriais, 

destinadas às escolas Industriais e as Artes aplicadas, destinadas a escolas 

especializadas. 
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 A implantação e desenvolvimento do ensino industrial e profissional em 

Portugal é assim caracterizada por uma série de disposições legais (decretos 

de 1884, 1888, 1891, 1893, 1897, 1901, 1916 e 1918) que o pretendem 

caracterizar mas que nem sempre seguem a mesma linha de pensamento quer 

em relação à organização, aos destinatários e aos métodos pedagógicos. 

No que refere aos destinatários, o ensino industrial começa por ser 

dirigido a crianças até aos doze anos no Grau Elementar (manter-se à 

constante para o nosso período de estudo) e a aprendizes e mestres no grau 

Industrial. Nos sucessivos decretos, o ensino Industrial passa a ser destinado a 

contramestres, aprendizes, artífices e operários para se radicar somente em 

aprendizes (o Profissional) e operários (o Industrial). Como vemos, a formação 

Industrial foi-se afastando cada vez mais do que era pedido aos mestres, 

artífices/artesãos e contramestres para se dedicar aos graus mais baixos da 

produção industrial, os aprendizes e operários.  

Estamos em crer que esta situação se deveu a razões estritamente 

económicas mas também decorrentes do funcionamento das próprias 

indústrias. O estatuto e conhecimento dos mestres e artesão, colocava-os 

numa posição de poder auferir ou exigir uma remuneração bem maior que os 

operários, na sua maioria iletrados. Por outro lado, a introdução da máquina 

tornara dispensável algumas das tarefas que habitualmente se realizavam, 

tornando o trabalho mais simplificado e menos especializado. No caso dos 

contramestres, se atendermos à opinião de António Arroio, a formação destes 

deveria ser feita no âmbito da fábrica, em contato com as máquinas, já que era 

impossível recriar nas oficinas escolares as condições de equipamento 

existentes nas primeiras. 

Põem-se aqui o caso da perda sucessiva de mão-de-obra especializada 

sobretudo no que concerne às artes decorativas e à sua prática. Os nossos 

artesãos, mesmo no tempo das manufaturas, nunca foram esteticamente muito 

evoluídos, preferindo amiúde copiar esquemas decorativos provenientes do 

estrangeiro (não esquecendo também, que o que era exigido por quem 

comprava, estava intimamente ligado às modas provenientes de fora do país). 

No entanto eram tecnicamente competentes. A passagem do artesão para o 
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operário, criou assim uma situação que supostamente o ensino industrial, tanto 

nas artes aplicadas como nas arte decorativas deveria colmatar. Vemos por 

fim, pelas estatísticas, que o ensino técnico viu os seus alunos aumentar 

sucessivamente, ao longo dos anos, o que justificava a sua necessidade. 

As questões pedagógicas que se podem levantar em relação ao ensino 

do desenho estão patentes nos decretos citados e são várias. Iniciando pelos 

programas, verificamos que estes começam por ser caracterizados por 

indicações gerais em relação aos conteúdos a abordar, cabendo ao professor 

especificar o desenvolvimento desses conteúdos, tendo em vista a produção 

industrial onde as escolas estavam implantadas. A partir do decreto de 1893 os 

programas são centralizados pelo ministério e uniformizados, não deixando de 

referir que devem ser adaptados às indústrias locais. Nesta uniformização, 

introduzem-se exercícios de carácter mais abstrato (exercícios com retas e 

curvas, polígonos, sólidos, etc.). 

 

       
Figs. 1 e 2 Exercício de linhas (esq.) e exercício de combinação de curvas (direita) 

Fonte: Desenho de Máquinas, Biblioteca de Instrução Profissional 
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Figura 3 Estampa com folhas de acanto 

Fonte: Elementos de modelação de ornato e figura, Biblioteca de Instrução Profissional 

 

 

No ensino elementar, os conteúdos abordados consistem inicialmente no 

desenho à vista, como vimos utilizando o método Grandauer55. Este método, 

como nos descreve Joaquim de Vasconcelos56 está dividido em três escalas. A 

primeira com três cadernos compreende a combinação de linhas para a 

formação de quadrados e outras figuras elementares geométricas cada vez 

mais complicadas, com o auxílio do sistema stigmográfico. A segunda escala, 

com três cadernos compreende a transição dos exercícios com a rede 

stigmográfica para o desenho a olho, passando a referida rede a ser feita 

através de pontos. A dificuldade das figuras geométricas vai aumentando cada 

vez mais. A terceira escala, com seis cadernos, a utilização dos stigmas 

desaparece gradualmente, aparecendo o sombreado, a linha curva e por fim a 

                                                           
55 Josef Grandauer (1822 – 1897) autor do compendio de desenho “A metodologia especial do 
ensino do desenho” http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/1836306 . O 
exemplar que consultámos está em alemão do século XIX e não possui estampas. 
Depreendemos pela sua consulta, que estas eram vendidas separadamente. 
56 Vasconcelos, Joaquim de – A reforma do ensino de Belas-Artes, Imprensa Nacional, Porto 
1879 
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ornamentação estilizada57 (volutas, ornato grego e italiano, elementos vegetais, 

etc.). No último caderno introduz-se os rudimentos da perspetiva. Ao longo 

deste processo, são utilizados mais de 300 exemplos, distribuídos por 120 

ilustrações. Estas servem essencialmente para o mestre as desenhar na pedra, 

devendo os discípulos repetir o problema através de redução, utilizando lousas 

ou papel quadriculado segundo a rede stigmográfica. Como se pode verificar, o 

método utilizado baseia-se essencialmente na cópia a partir de estampas 

através do contorno e utilizando posteriormente o sombreado. Ensina-se 

também rudimentos de perspectiva e a teoria das cores. 

 A grande crítica a este processo consiste no facto de não passar 

essencialmente de cópia, tendo como função única adestrar o aluno. 

Acrescenta-se ainda o facto de o sombreado ser realizado a partir de 

elementos bidimensionais (a estampa) limitando-se o aluno a copiar o que lá 

está. A introdução de modelos, quer em madeira quer em arame vai poder 

desenvolver no aluno a capacidade de observar a partir da realidade, quer 

através do estudo dos efeitos de luz e sombra quer através do estudo da 

perspetiva. Acrescenta-se ainda a introdução da teoria das cores mas não é 

especificado como esta é realizada. Este programa irá manter-se de forma 

semelhante até ao decreto de 1893. A partir desta data os sucessivos decretos 

deixam de mencionar os conteúdos programáticos. É pelo decreto de 1893 que 

se introduzem os trabalhos manuais no ensino elementar, os quais serão 

eliminados pelo decreto nº 283 de 1897. 

Para os cursos Industriais e de Desenho Industrial, como vimos, o 

desenho divide-se nos ramos Ornamental, Arquitetural e Mecânico. 

Concentramo-nos essencialmente no primeiro pois está mais relacionado com 

os pontos de vista do engenheiro António Arroio. 

                                                           
57 Joaquim de Vasconcelos dá-nos uma ideia da noção de estilizar naquela época e citamos “A 
palavra estilizar tem no domínio da arte ornamental um sentido especial. Estiliza-se uma figura, 
um objeto, um produto da natureza quando se despe essa figura, esse objeto ou esse produto 
das imperfeições, isto é: irregularidades naturais da sua forma. A arte de ornamentação tira os 
seus motivos do mundo animado e inanimado e emprega os produtos da natureza (folhas, 
flores, frutos, ramos, animais, etc.) não como eles são, mas como deviam ser. A arte corrige 
neste caso a natureza, estiliza o objeto, o produto, quando pretende utiliza-lo para a 
ornamentação; as leis desta última arte obrigam-na sempre a estilizar.” In Vasconcelos, 
Joaquim de – A reforma do ensino de belas-artes, Imprensa Nacional, Porto 1879 
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O ensino do Desenho Ornamental inicia-se através do desenho linear 

geométrico para depois se basear essencialmente na cópia de modelos e de 

estampas, evoluindo posteriormente para exercícios de estilização a partir de 

estampas ou já do natural. Este recurso era provavelmente o mais óbvio tendo 

em conta a cultura visual dos operários e os seus conhecimentos estéticos. 

Cremos que, tendo em conta as descrições de António Arroio nos seus 

relatórios, era primeiro pedido ao aluno que realizasse o “croquis” a partir das 

referidas estampas ou de elementos naturais. De seguida o aluno passaria a 

uma fase de estilização, tendo já em conta a especificidade do material ou 

suporte onde o desenho seria aplicado. Por fim o aluno passava o desenho à 

sua forma definitiva, com “instrumentos de precisão”, cotando-o, para aplicação 

ao objeto designado. Nesta fase também a especialização do desenho era 

necessária, tendo em conta não só o suporte como os meios a utilizar na 

ornamentação.  

O decreto de 1893 vai uniformizar de alguma forma o ensino do desenho 

ornamental, perdendo-se essa especialização que a liberdade programática 

dos professores permitia, sobretudo em relação às necessidades das indústrias 

onde as escolas estavam implantadas. Essa especialização vamos encontrar 

no trabalho a realizar nas oficinas, já mais adequado ao tipo de ornamentação 

exigido para cada área, na relação com os suportes e com os materiais e 

processos de execução.  

Em 1905 aparece um primeiro compêndio, Desenho de Máquinas da 

autoria de Tomás Bordalo Pinheiro58 que integrará uma coleção, a “Biblioteca 

de Instrução Profissional” dirigida pelo mesmo autor e dos quais faram parte os 

manuais Elementos de eletricidade, Manual do automobilista, Manual do 

formador e estucador, Nomenclatura de caldeiras e máquinas a vapor, para em 

1917, da autoria de Joseph Fuller (um dos professores contratados por Emídio 

Navarro) ser publicado Elementos de modelação de ornato e figura. 

                                                           
58 Tomás Bordalo Pinheiro (1861 – 1921) Irmão de Columbano Bordalo Pinheiro e Rafael 
Bordalo Pinheiro, foi professor de desenho de máquinas na escola industrial Afonso 
Domingues e Diretor da Associação Industrial Portuguesa. A partir de 1904 coordena a coleção 
“Biblioteca de Instrução Profissional” 
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Vimos também que existiu um esforço para instituir alguma educação 

estética nos programas, através do conhecimento dos estilos. Não sabemos 

como teria sido ministrado esse tipo de conhecimento, mas deduzimos que se 

teria recorrido novamente a estampas. Joaquim de Vasconcelos interroga-se 

sobre este ensino, que para ele seria o da estética e da história da arte, e 

pergunta onde está o material didático para o seu efeito59. A instalação de 

museus junto das escolas foi algo que ficou sempre em projeto, à exceção da 

escola Brotero, a qual possuía um museu anexo60 com importantes coleções 

de Mobiliário, Cerâmica, etc. Como solução, instituíram-se exposições anuais 

que se realizaram nos Museus Industriais e estiveram a cargo dos Inspetores 

das duas circunscrições (Norte e Sul) respectivamente Joaquim de 

Vasconcelos e Fonseca Benevides. 

No decreto de nº 283 de 1897, é mencionado que muitas das oficinas 

que haviam sido programadas não tinham sido instaladas, sobretudo por falta 

de instalações e recursos. De facto, a instalação das escolas industriais e das 

respetivas oficinas constituiu quase sempre um problema. A maioria das 

escolas foi instalada em casas alugadas ou cedidas pelas autarquias ou então 

em edifícios conventuais (escola Brotero no Convento de S. Cruz de Coimbra) 

ou antigos palacetes. São exceção a escola Faria de Guimarães e a escola 

Marquês de Pombal que foram construídas de raiz. Assim, a maioria dos 

edifícios não estava adequada ao ensino oficinal o que constituiu um problema 

sobretudo no que concerne à instalação de equipamentos para a realização de 

trabalhos desse tipo. 

Uma palavra final para as inspeções (a da Circunscrição do Sul, a cargo 

de Fonseca Benevides ao qual sucedeu Ramalho Ortigão até 1892 e 

posteriormente Luciano Cordeiro até à extinção do cargo em 1899, a da 

circunscrição do Norte, a cargo de José Parada da Silva Leitão, a quem 

                                                           
59 Vasconcelos, Joaquim de – A exposição das escolas de Desenho Industrial, Typografia de 
Comércio do Porto, Porto 1891 
60Mencionado por António Arroio no Relatório da Circunscrição Norte de 1891/92. Seria 
posteriormente transferido para o Museu Machado de Castro. 
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sucederá Joaquim de Vasconcelos e a partir de 1891 António Arroio61. Em 

1899 as duas Circunscrições são extintas e surge uma única inspeção a cargo 

de António Arroio. 

 

                         

 

Fig. 4 Escola Industrial Marquês de Pombal, Lisboa 

 

 

As inspeções mantiveram um papel muito ativo junto das escolas, na 

transmissão das orientações provenientes do Ministério, na reformulação de 

cursos, na realização dos relatórios anuais e de estatísticas e também na 

publicação de artigos em jornais e revistas. Em relação às estatísticas, estas 

incidiam sobre a frequência escolar nas diversas escolas e por circunscrição, 

na frequência nas disciplinas, por idades e profissões, nos alunos examinados, 

etc. Estas estatísticas refletiam essencialmente o movimento escolar e 

permitiam aferir a quantidade e o grau de participação dos destinatários. O que 

elas não revelam, nem poderiam revelar, são os efeitos do ensino industrial no 

meio a que se destinavam. Esse elemento, só possível através de um inquérito, 

não chegou até nós. Se atendermos às palavras de Manuel Macedo em 1895 

aqueles “que têm talento, ou que julgam tê-lo, desistem; arrasta-os a ambição 

para o campo mais aristocrático […] da belas Artes”62 e acrescenta que as 

                                                           
61 A documentação referente à Inspeção da Circunscrição do Sul encontra-se no Arquivo 
Histórico do Ministério das Obras Públicas e transportes. Em relação à Inspeção da 
Circunscrição do Norte, encontra-se a maioria na Torre do Tombo (MOPCI. 
62 In Santos, Rui Afonso – O Design e a decoração, 1900-1904, in Pereira, Paulo – História da 
Arte Portuguesa, 3º volume, Circulo de Leitores, Lisboa 1995 pág. 439 
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industriais da arte  se viram “reduzidas quase que apenas a esses que, por 

mediania de faculdades, não puderam erguer voo - os homens de ofício” 63. 

Mencionamos por fim João da Silva, a quem nos já reportámos 

anteriormente, que frequentou a escola Industrial do Príncipe Real e que 

manteve uma carreira como escultor, ourives e medalhista de nomeada. 

No seguimento, ver Anexo 1, sobre as estatísticas de frequência do 

Ensino Industrial de 1888 a 1900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 In Santos, Rui Afonso – O Design e a decoração, 1900-1904, in Pereira, Paulo – História da 
Arte Portuguesa, 3º volume, Circulo de Leitores, Lisboa 1995 pág. 439 
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4. O papel de António Arroio como Inspetor do Ensin o  
 

Em 1892 foi nomeado o Engenheiro António Arroio para inspetor da 

circunscrição do Norte. A partir de 1899 as duas circunscrições foram reunidas 

numa só inspeção e o respectivo cargo atribuído a António Arroio, cargo que 

somente exercerá a partir de 1901 (por fazer parte da comissão Portuguesa na 

Exposição de Paris de 1900) e no qual irá permanecer até 1924. 

Da sua atividade como Inspetor, salientamos os seguintes relatórios que 

constituíram a base para sua reflexão em relação ao ensino industrial e das 

artes decorativas em Portugal: 1892 - Relatório sobre as Escolas Industriais e 

de Desenho Industrial da Circunscrição Norte, em 1897 - Relatório sobre a 

reorganização das Escolas Industriais do Norte, em 1911 - Relatório sobre o 

Ensino Elementar Industrial e Comercial seguido de Relatório sobre a Missão 

de Estudo a algumas escolas de Ensino Técnico Industrial, Artístico e 

Comercial do Grau Elementar e Secundário na Alemanha, Bélgica, França e 

Inglaterra em 190164; em 1914 - Relatório sobre a Escola Industrial Campos de 

Melo e em 1916 - Organização do Ensino Elementar Industrial e Comercial em 

Setúbal e Alenquer.  

 

 

4.1 - Relatório sobre as Escolas Industriais e de D esenho Industrial 

da circunscrição norte – 1891-1892 65 

 

Este relatório foi o primeiro que António Arroio redigiu logo após a sua 

nomeação como inspetor das escolas industriais da circunscrição norte. Dado 

que essa nomeação data de 1 de junho de 1892, Arroio refere ter tido poucos 

factos de ordem pedagógica que pudesse observar que lhe permitissem fazer 

um juízo em relação aos processos de ensino e ao aproveitamento dos alunos 

na circunscrição. Assim, parte das reflexões têm como base os dados 

estatísticos que coligiu.  
                                                           
64 O Relatório de 1911 e a Missão de estudo de 1901 fazem parte da mesma publicação. Por 
razões de cronologia trataremos o relatório da Missão de estudo em primeiro lugar.  
65 Arroio, António - Relatório sobre as escolas Industriais e de desenho industrial da 
Circunscrição do Norte (1891 – 1892), Imprensa Nacional, Lisboa 1895 
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O relatório está dividido nos seguintes capítulos: 

1 – Movimento escolar. 

2 – Movimento do pessoal docente 

3 – Oficinas. Cursos de trabalhos práticos 

4 – Aquisições e transferência de material de ensino e mobiliário escolar 

5 – Visita de Suas Majestades à Escola Brotero de Coimbra 

Conclusão 

 

1 – Movimento escolar 

Arroio começa por fazer um estudo comparativo em relação aos dados 

que concernem aos anos compreendidos entre 1888 e 1892 respeitantes às 9 

escolas da circunscrição66.Deste estudo, deduz alguns dados que considera 

por um lado serem interessantes e outros desanimadores. Em relação aos 

primeiros, salienta o facto do aproveitamento dos alunos ter vindo a crescer 

bem como a assiduidade às aulas. Em relação aos dados desanimadores, o 

facto de a proporção de alunos habilitados em relação à frequência não chegar 

a rondar os 25%. Fazendo a comparação com escolas de outros países, a 

situação apresentava semelhanças, sobretudo enquanto nesses países a 

instrução industrial foi gratuita. A imposição de uma propina parece ter 

resultado, diminuindo a quantidade de “deserções”. No entanto Arroio 

considera que propor tal medida poderia ter inconvenientes em ser adotada em 

Portugal. Justifica-o fazendo a comparação com o ensino na Bélgica. Aí, a 

criação de estabelecimentos de ensino industrial para operários e mulheres 

procede de um movimento nacional, tendo sido criados pela iniciativa privada e 

pela influência das comunas e das províncias e só por ultimo o estado 

intervém, na subvenção e na regulamentação. Citando Arroio  

“Nesse país, onde há 500 000 operários e todas as indústrias, por assim 

dizer, museus e monumentos de arte por toda a parte, tradições artísticas 

vivíssimas e persistentes, um clima frio e húmido; as necessidades do conforto, 

                                                           
66 Escola completa infante D. Henrique do Porto, Escola incompleta Francisco de Holanda de 
Guimarães, Escola Incompleta Brotero de Coimbra, Escola Incompleta Bartolomeu dos Mártires 
de Braga, Escola Elementar Faria de Guimarães do Porto, Escola Elementar Passos Manuel 
de Gaia, Escola Elementar Nono Alvares de Viana do Castelo, Escola Elementar D. Luís I de 
Vila Real e Escola Elementar Infante D. Pedro de Bragança. 



65 
 

do bem-estar, do luxo até, impõem-se por forma a fazer prosperar em todos os 

sentidos as artes industriais e decorativas e todas as indústrias 

indistintamente.”67 

 Em comparação, no nosso país, com sol, um céu e vegetação 

deslumbrantes mas que não tem museus, não compreende os seus 

monumentos, quase não tem indústria e perdeu as suas tradições sem as 

substituir, não existem as mesmas condições para que a ideia da instrução 

industrial fosse compreendida e “abraçada pela massa da nação”68, nem tão 

pouco, considera Arroio, existem necessidades de conforto, de bem-estar, das 

“belas cousas” a que corresponda uma indústria desenvolvida. Tendo sido 

iniciado e mantido pelas classes dirigentes com o fim de aperfeiçoar as 

indústrias existentes e criar outras novas, o movimento de instrução popular 

não tinha encontrado até à altura no país o apoio que necessitava para se 

desenvolver e para tomar um rumo proveitoso. Acrescenta ainda, que esse 

rumo, quem o deve imprimir e impor às escolas industriais são as 

necessidades do meio social, e que no norte têm sido insignificantes as 

exigências feitas às escolas pelos particulares, pelos operários ou pelos 

industriais quer em matéria das artes decorativas, das artes mecânicas ou das 

artes industriais. Refere ainda haver casos de industriais que proibiram os seus 

operários de frequentar as escolas sob ameaça de expulsão. 

Considera pois não se dever estranhar a incerteza que tem reinado no 

movimento geral das escolas industriais, quer em relação à afluência dos 

alunos quer em relação ao aproveitamento e persistência nas aulas, quer ainda 

no que diz respeito à escolha dos métodos ou dos materiais de ensino. A 

fixação desses métodos e desses materiais como referiu, deve assentar no 

modo de sentir nacional, dirigido por um critério elevado, apoiado em estudos 

aturados e comparativos de todos os elementos da arte portuguesa e das artes 

estrangeiras que noutras épocas se tivessem implantado entre nós ou que, 

entre nós e pudessem adotar, isto no que respeita às artes decorativas.  

                                                           
67 Arroio, António - Relatório sobre as escolas Industriais e de desenho industrial da 
Circunscrição do Norte (1891 – 1892), Imprensa Nacional, Lisboa 1895 pág. 7 
68 Idem pág. 7 
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Em relação à parte industrial, considera tornar-se o problema mais 

complicado em virtude da organização das oficinas que o estado se vê forçado 

a fundar no intuito de criar o ensino propriamente profissional. Para Arroio 

torna-se evidente que grandes somas de trabalho, de capitais, de boa vontade 

e de dedicação são necessárias para realizar o estabelecimento dos materiais 

de ensino definitivos, reunindo as condições que deixou apontadas. 

Concluindo, parece-lhe que decorridos os primeiros anos de um regime 

transitório e sempre inconstante em trabalhos de iniciação, dever o ensino 

tecnológico português destinar-se a ser não só industrial mas principalmente 

profissional. E que os resultados obtidos são suficientemente satisfatórios para 

prever um futuro lisonjeiro e de real utilidade. 

 

2 – Movimento do pessoal docente 

Neste capítulo, para além da distribuição do pessoal docente pelas 

diversas escolas, Arroio considerou importante referir a saída de Portugal, por 

despacho ministerial de um professor estrangeiro, Giuseppe Cellini, o qual 

durante 3 anos tendo lecionado decoração, modelação e desenho de ornato, 

na escola Infante D. Henrique. Para além dos seus méritos como artista, o 

referido professor deixou o nome ligado a algumas obras de valor, tanto no 

domínio da pintura como da Arte Decorativa. Como professor, não podendo 

Arroio julga-lo, baseia-se na opinião de Joaquim de Vasconcelos, seu 

antecessor, que considera os desenhos de Cellini os melhores no ramo 

ornamental. Acha por isso de lamentar que um professor desse valor 

abandonasse as nossas escolas tanto mais que a sua especialidade de pintor 

decorador é aquela a que os nossos artistas menos se dedicavam. 

 

3 – Oficinas. Cursos de trabalhos práticos 

Arroio começa por referir que na circunscrição norte não se abriram 

nenhumas das oficinas projetadas para as diversas escolas. Em toda a 

circunscrição só funcionaram as aulas de trabalhos práticos de Química 

Industrial nas escolas Brotero e Francisco de Holanda e a de Lavores 

Femininos na escola Infante D. Henrique. Não se alonga mais em 
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considerações pois tendo que enviar brevemente um outro trabalho acerca dos 

programas a adotar nas diversas disciplinas e dos cursos a estabelecer nas 

escolas considera ser essa a ocasião mais adequada69. 

 

4 – Aquisições e transferência de material de ensino e mobiliário escolar 

Neste capítulo Arroio refere uma quantidade de material escolar 

encomendada pelo seu antecessor, José Guilherme Parada Leitão e destinada 

às escolas industriais. Esse material era o seguinte. 

- Exemplares tipo de mobília escolar, mandados vir pela inspeção com o fim de 

estudar o tipo mais vantajoso para ser adotado nas escolas em geral. 

- Um “modelo de locomotiva” para a Escola Infante D. Henrique 

- Um “modelo de Máquina a vapor” para a escola Francisco de Holanda 

- Uma série de modelos de “Construções mecânicas” para a escola Infante D. 

Henrique70 

- Três coleções de “Gessos” para as aulas de decoração e modelação das 

escolas Infante D. Henrique, Nuno Álvares e Faria Guimarães. 

 

5 – Visita de Suas Majestades à Escola Brotero de Coimbra 

Neste capítulo, Arroio realça a exposição de trabalhos realizados na 

escola Brotero no ano de 1891/92 e também de todos os trabalhos realizados 

por quatro dos seus mais distintos alunos desde a entrada na escola até à 

conclusão dos respectivos cursos. Citando El-rei que terá dito “quem já fez isto 

é capaz de fazer melhor”71, Arroio considera que essas palavras encerram o 

critério completo dos métodos de ensino professados naquela escola e porque 

ditas por Sua Majestade “que tão elevado e fino talento artístico possui”72 se 

revelam como o maior galardão conferido aos esforços do diretor e professores 

daquela escola. 

                                                           
69 Até ao presente momento não nos foi possível identificar e localizar o referido trabalho. 
70 Por razões de logística e de tempo, não me foi possível fazer o levantamento do material de 
ensino que ainda possa sobreviver nas diversas escolas industriais. 
71 Arroio, António - Relatório sobre as escolas Industriais e de desenho industrial da 
Circunscrição do Norte (1891 – 1892), Imprensa Nacional, Lisboa 1895 pág. 16 
72 Idem 
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Refere também a visita ao Museu de Arte Retrospectiva que está 

adjunto à escola e encerra curiosos exemplares da pintura quinhentista em 

Portugal, nosso mobiliário dos séculos XVII e XVIII, obra portuguesa de ferro 

batido, de escultura em mármore e as suas valiosas coleções de cerâmica 

península.  

Na sua conclusão, Arroio volta a referir nas seguintes ideias: 

1. A influência da iniciativa particular que considera como a mais 

”poderosamente fecundante” das que podem existir nas forças vivas da 

nação visto ser ela a própria nação em atividade. 

2. A influência reflexa e mais ou menos indireta dos elementos 

constitutivos do meio em que qualquer empreendimento se vem 

estabelecer. 

Refere ainda que a escola de Coimbra é a única que possui um museu 

de Arte Decorativa sendo que esse facto é o produto de dois particulares. 

Refere ainda que o referido museu contribui para os intuitos e resultados 

obtidos na escola em tão alto grau. 

Neste primeiro e breve relatório podemos encontrar expressas algumas 

das ideias que Arroio defenderá ao longo da sua carreira como inspetor do 

ensino industrial. Realçamos (por ordem inversa das suas conclusões) a 

importância que atribui ao meio social e às suas necessidades para a 

instauração das escolas industriais as quais funcionariam como consequência 

dessas necessidades. Depois a influência da iniciativa privada, as indústrias, 

para as quais a formação era ministrada e que pouca exigência tinham feito em 

relação a este tipo de ensino. Por último, o estudo necessário em relação aos 

métodos e materiais de ensino, tendo por base a arte portuguesa, a em 

particular o campo das artes decorativas. 
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4.2 - Relatório sobre a reorganização das escolas I ndustriais do 

norte – 1897 73 

 

 Este relatório encontra-se manuscrito, no espólio das Escolas 

Industriais, Ministério das Obras Públicas Comércio e Indústria, no Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo. 

 Arroio começa por referir que neste relatório pretende estabelecer as 

bases convenientes no sentido de tornar as escolas industriais adaptadas ao 

seu fim educativo. Refere também que condensa neste relatório o que já havia 

exposto nos relatórios de 22 de maio de 1895 e 31 de Outubro de 189674. 

 No seu parecer, as escolas industriais foram criadas para apoiar o 

trabalho das nossas industrias, ministrando-lhes noções artísticas e cientificas 

de que elas absolutamente necessitam e formar o operariado em geral e 

também mestres de ofícios. Neste sentido, as escolas industriais só são 

profícuas quando se conjugam com as necessidades específicas do nosso 

meio produtor. Para Arroio, se essas necessidades não forem estudadas e as 

escolas trabalharem independentemente e não assentes nesse estudo, então 

pouco proveito terão à nossa indústria. Refere ainda que, na maioria das 

nações em que o ensino industrial se tem desenvolvido, foram constituídas 

comissões de industriais e outras pessoas ligadas ao mesmo, para junto das 

escolas lhe dar caracter útil, impondo direção pedagógica e vigiando pelo seu 

desenvolvimento.  

 Divide a seguir o relatório nos seguintes elementos: 

- Número de escolas e sua qualificação 

- Número de cadeiras para cada um dos tipos adotados 

- Criação de oficinas 

O projeto que apresenta resulta, diz Arroio, da investigação direta (dele e 

dos diretores das escolas a quem consultou) das necessidades industriais das 

localidades em que as escolas existem. 

                                                           
73 Arroio, António – Relatório sobre a reorganização das escolas Industriais do Norte 
(manuscrito), Porto 1897, Arquivo Nacional Torre do Tombo cota NP 1519 
74 Não foi possível até à data encontrar os referidos relatórios. 
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Refere que o diploma de curso de um qualquer dos ramos não tem uma 

utilidade prática, não é um documento cujo valor apresente vantagens 

imediatas. Os alunos frequentam as diversas disciplinas geralmente de forma 

tumultuosa e incompleta e fazem-no por não ver utilidade em fazê-lo de outra 

maneira, sobretudo porque os cursos teóricos são demasiado longos. 

Aproveitam apenas a parte que se lhes afigura indispensável e lhes favorece o 

modo de sentir. 

Considera assim que se deve promover a frequência e fixação dos 

alunos à escola. Para isso propõe a redução nos cursos teóricos quanto às 

matérias mas também quanto ao tempo letivo. Propõe também que se fixem 

propinas (reembolsáveis), certificados de idoneidade profissional, prémios, etc.  

Afirma que o decreto nº 231 de 1891, não formula uma classificação de 

tipos definidos porém, as diversas necessidades em cada localidade 

compreende um determinado número de cadeiras, ou organização especial na 

escola, e portanto, cada escola constituirá um tipo especial. Essa especificação 

deveria ser estendida, em muitos casos, aos agrupamentos de matérias de 

uma certa disciplina ou ao ensino prático oficinal e relacionado com as 

necessidades locais. 

Parte das seguintes especialidades do ensino as quais se dividem em: 

a) Ensino industrial com as disciplinas de: 

1 – Ciências 

2 – Línguas 

3 – Desenhos 

b) Ensino comercial 

1 – Ciências 

2 – Línguas 

c) Ensino profissional, trabalho na oficina 

Pretende separar o ensino industrial, cuja missão era a de administrar 

conhecimentos científicos ou artísticos de que os nossos operários 

necessitavam na prática das suas profissões, do ensino profissional, que tinha 

como objetivo a formação completa do operário, compreendendo o ensino 

prático da profissão.  
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1 - Propõe assim que na lei, esta significação esteja bem definida. 

2 - Propõe de seguida a eliminação da disciplina de desenho arquitetónico, 

cujo programa não seria mais que um arranjo encurtado do programa das 

Belas Artes, pois não compreende como ministrar tal tipo de ensino nas nossas 

escolas, o qual pertence por natureza à escola de Belas Artes. Para ele, o 

operário não necessita de conhecer arquitetura para exercer o seu mister. Os 

conhecimentos de que necessita acham-se compreendidos nas Artes 

Decorativas, na arquitetura do móvel, do ferro, etc. Assim ao invés do desenho 

arquitetónico devia-se estabelecer a especialidade de Artes Decorativas em 

harmonia com as necessidades locais. Refere no entanto que esta necessita 

de estudos especiais e de pessoal especializado porque os nossos professores 

de desenho arquitetónico não saberiam dá-lo.  

Dá o exemplo do Porto, onde a Industria do móvel e do ferro se 

encontravam desenvolvidas e para as quais seria útil o estudo das Artes 

Decorativas orientado nesse sentido. Julga no entanto que a essa altura não 

fosse possível introduzi-la. Ainda em relação ao mesmo tema, considera que o 

desenho arquitetónico se deverá orientar para a pequena construção, como o 

mobiliário. Refere ainda que o programa, tal como se encontrava organizado 

não tinha utilidade real por excesso de abstrações para pessoal não preparado 

para elas. Em relação à organização das escolas, propõe o seguinte: 

 

- Escola Infante D. Henrique [Porto] 

Arroio refere que tem falta de oficinas e que deve abandonar a 

uniformização para se estabelecer o maior número de disciplinas de graus 

superiores ao de outras localidades, devido ao Porto ser um grande centro 

industrial e que a grandes centros industriais deveriam corresponder escolas 

de grandeza semelhante. Refere também que nesta escola se deveriam formar 

mestres de oficina, de forma a que estes fossem formar noutras terras o 

primeiro grau do operariado. 

Faz sentir que as providencias indicadas são reclamadas pelas 

indústrias e necessidades locais. Parece-lhe, por fim, indispensável um edifício 
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novo para a escola. O ensino deveria ser constituído pelas seguintes 

disciplinas: 

Ensino Industrial75 

1 – Aritmética e geometria 

2 – a) Princípios de Física e química 

     b) Elementos de ciências naturais relacionados com as necessidades 

Industriais e comerciais. Estudo das matérias portuguesas (solo, fauna, flora, 

etc.) 

3 – Física e mecânica Industrial 

4 – Química industrial 

5 – a) Geografia geral 

      b) História de Portugal 

6 – Língua portuguesa 

7 – Língua francesa 

8 – Desenho elementar 

9 – a) Desenho ornamental 

      b) Modelação 

10 – Desenho mecânico 

11 – Tecelagem (curso teórico de tecelagem adotado às necessidade do nosso 

mercado) #76 

12 – Ensino primário (leitura, escrita e as quatro operações) # 

Ensino profissional 

1 – Trabalho do ferro 

      Oficina de serralharia e forja 

      Oficina de carpintaria e moldes 

2 – Instrumentos de precisão # 

3 – Relojoaria # 

4 – Laboratório de química (operações aplicadas a diversas industrias) 

5 – Lavores femininos (trabalhos práticos gerais e cursos profissionais mais 

reclamados pelas inscrições) 

                                                           
75  Arroio, António – Relatório sobre a reorganização das escolas Industriais do Norte 
(manuscrito), Porto 1897, Arquivo Nacional Torre do Tombo cota NP 1519, pág. 27 e 28 
76 Assinaladas com # as disciplinas propostas por António Arroio 
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6 – Curso prático de tecelagem (estudo dos diversos tipos de teares, seu uso e 

emprego, aparelhos de preparação, etc.) # 

7 – Operários da casa # 

      Carpintaria 

      Marcenaria  

      Canteiro 

      Decorador 

      Estucador 

      Forjador 

8 – Pintura decorativa – oficina especial # 

 

- Escola Brotero [Coimbra] 

 Arroio faz primeiro referência às várias tradições industriais de Coimbra, 

nomeadamente no que diz respeito à olaria, à serralharia artística e à talha em 

madeira e que estas necessitam do auxílio da escola. Faz uma resenha sobre 

estes campos e sua tradição. Refere ainda o trabalho que se efetua a nível das 

reproduções. Cita o diretor da escola que refere ter a olaria caído em certa 

rotina e se aproxima da decadência e da aniquilação. Abrem-se no entanto 

caminhos na decoração doméstica e na ornamentação de edifícios. 

  No caso da serralharia, a profissão transmite-se de pais para filhos mas 

não possui modelos, nem nunca viram exemplos das mais belas expressões 

desta arte. Contudo revelam qualidades e notável aptidão artística e técnica, 

que elementares para o ensino poderiam produzir objetos e embelezamento 

domiciliário. Quanto à talha, refere que existem dotes naturais para o trabalho 

em madeira. 

Por fim realça que se poderia iniciar na escola uma oficina de 

reproduções de elementos decorativos para as escolas industriais. 

Propõe assim para a escola o seguinte elenco de disciplinas: 

Ensino industrial77 

1 – Aritmética e geometria 

                                                           
77

  Arroio, António – Relatório sobre a reorganização das escolas Industriais do Norte 
(manuscrito), Porto 1897, Arquivo Nacional Torre do Tombo cota NP 1519, pág 39 e 40 
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2 - b) Elementos de física e química 

3 – Física e mecânica Industrial 

4 – Química industrial 

7 – Língua francesa # 

8 – Desenho elementar 

9 – a) Desenho ornamental 

      b) Modelação 

12 – Ensino primário básico 

Ensino profissional 

1 – Trabalho do ferro (serralharia artística) # 

2 – Cerâmica a) Formação 

                       b) Pintura cerâmica 

3 – Talha em madeira (Oficina de entalhador) # 

4 – Laboratório químico 

5 – Formação aplicada à reprodução (material pedagógico) # 

 

 

- Escola Francisco de Holanda [Guimarães]    

Faz menção de um relatório separado que envia em anexo78. Esse 

relatório ou estudo assentava sobre as reclamações das corporações e 

fabricantes bem como das informações que Arroio recolheu pessoalmente. 

Considera ainda que a escola deveria ser transformada numa escola Industrial, 

Profissional e Comercial dada a importância de Guimarães como centro 

comercial. O programa proposto é pois derivado desse relatório.  

Propõe para a escola as seguintes disciplinas:79 

1 – Aritmética e geometria 

2 – b) Elementos de física e química 

3 – Física e mecânica Industrial 

                                                           
78

 Não se encontrava este relatório junto com a documentação consultada nem conseguimos 
encontrar vestígio dele. 
79

 Arroio, António – Relatório sobre a reorganização das escolas Industriais do Norte 
(manuscrito), Porto 1897, Arquivo Nacional Torre do Tombo cota NP 1519, pág. 42  
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4 – Química industrial 

5 – a) Geografia comercial e industrial # 

      b) Elementos de economia e de legislação comercial, corografia de 

Portugal e colónias. Transportes # 

6 – Cálculo e escrituração comercial # 

7 – Língua francesa # 

8 – Desenho elementar 

9 – a) Desenho ornamental 

      b) Modelação 

10 – Desenho mecânico 

12 – Ensino primário # 

Ensino profissional 

1 – Trabalho do ferro  

a) Oficina de cutelaria 

b)  Oficina de serralharia 

2 – Tecelagem – Ateliê de aprendizagem 

3 – Laboratório químico – Tempera de metais, curtimenta e tinturaria 

 

- Escola Bartolomeu dos Mártires [Braga] 

Refere a indústria bracarense e a sua especialização em Marcenaria e 

Talha, Construção e “sege”, Ourivesaria, Cutelaria, Curtumes, Chapelaria, 

Tecelagem e Tinturaria. Considera que devido ao desenvolvimento destas 

indústrias deveria haver maior desenvolvimento da escola. Realça o facto da 

iniciativa privada ter em parte substituído a iniciativa do governo. Propõe as 

seguintes disciplinas: 

Ensino industrial80 

1 – Princípios de física e química 

4 – Química industrial # 

7 – Língua francesa 

8 – Desenho elementar 

9 – a) Desenho ornamental 

                                                           
80 Idem pág. 50 
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      b) Modelação 

12 – Ensino primário # 

Ensino profissional 

1 – Tecelagem – atelier de aprendizagem 

2 - Mobiliário 

a) Talha em madeira 

b)  Carpintaria e marcenaria 

3 – Laboratório químico – aplicação a diversas indústrias 

 

- Escola Bernardino Machado (antiga Escola Luís I) [Figueira da Foz] 

Considera que se deve dedicar ao ensino industrial mas particularmente 

ao comercial. Propões as seguintes disciplinas:81 

1– a) Aritmética e geometria  

     b) Geografia geral comercial, corografia de Portugal e História pátria 

2 – a) Contabilidade – Calculo e escrituração comercial 

     b) Noção de economia política. Legislação comercial e industrial # 

5 – Língua Inglesa # 

6 – Língua portuguesa # 

7 – Língua francesa 

8 – Desenho elementar  

9 – a) Desenho ornamental 

      b) Modelação 

12 – Ensino primário # 

 

- Escola de Aveiro 

Propõe a sua organização com o intuito de desenvolver a indústria 

cerâmica e realça que o quadro dos estudos está longe de atingir o 

desenvolvimento que necessita (oficio nº 430 de 31 de outubro de 1896). 

Refere o movimento de iniciativa particular que continua ativo e a justificar o 

investimento na escola, combinado com as indústrias da Vista Alegre e Fonte 

Nova que lhe deram larga frequência. Refere ainda a necessidade de 

                                                           
81 Idem pág. 53 e 54 
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desenvolver a pintura decorativa aplicada à Cerâmica. Menciona por fim que o 

ensino comercial é reclamado pelas circunstâncias como o porto, a ria e as 

respetivas corporações. Propõe as seguintes disciplinas: 

Ensino Industrial82 

1– a) Aritmética e geometria 

     b) Geografia geral e comercial 

2 – a) Contabilidade 

      b) Noções de economia 

6 – Língua portuguesa # 

7 – Língua francesa # 

8 – Desenho elementar 

9 – a) Desenho ornamental 

      b) Modelação 

12 – Ensino primário # 

Ensino profissional 

1 – Cerâmica 

a) Oficina de formação 

b) Oficina de pintura decorativa 

2 – Laboratório químico (operações da arte da cerâmica) 

 

- Escola Faria Guimarães [Porto] 

Salienta que a escola tinha numerosa frequência proveniente da densa 

população de operários da zona onde estava instalada (extremo oriental da 

cidade). Arroio refere que a escola não possuía instalações para mais 

disciplinas propondo que se mantivesse como escola de desenho. Propõe as 

seguintes disciplinas:83 

8 – Desenho elementar 

9 – a) Desenho ornamental 

      b) Modelação 

12 – Ensino primário 

 
                                                           
82 Idem pág. 59 
83 Idem pág.62 
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- Escola Passos Manuel [Gaia] 

Arroio neste caso refere que não parece fácil obter ligação entre a 

escola e o movimento industrial da terra pois a escola não tem sido solicitada 

pela respetiva indústria. Refere que a escola é sobretudo frequentada por 

indivíduos sem profissão Considera que a Cerâmica seria o campo que mais 

proveito daria. Propõe assim as seguintes disciplinas:84 

8 – Desenho elementar 

9 – a) Desenho ornamental 

      b) Modelação 

12 – Ensino primário 

 

- Escola Nuno Alvares [Viana do Castelo] 

Refere a indústria dos tecidos e das rendas. Considera dever-se fazer 

um levantamento da influência erudita nos tecidos, que são de padrões 

primitivos e organizados pelo povo. Considera que neste caso se deve 

respeitar as tradições. Sugere que a escola deveria possuir toda uma série de 

tecidos de origem popular, num museu especial. Da mesma forma sugere a 

criação de um museu tecnológico, fazendo menção da já extinta faiança de 

Darque. Propõe para esta escola as seguintes disciplinas: 

Ensino Industrial85 

8 – Desenho elementar 

9 – a) Desenho ornamental 

      b) Modelação 

12 – Ensino primário 

Ensino profissional 

1 – Museu tecnológico 

2 – Formação – oficina destinada à produção de material pedagógico e às 

profissões que com ela se relacionam. 

 

                                                           
84 Idem pág. 64 
85 Idem pág. 69 
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Arroio salienta no fim do seu relatório, que esta primeira parte lança as 

bases da organização das diversas escolas segundo os critérios que se 

impõem e com o maior número de informações que recolheu. 

 Como podemos ver, este relatório manuscrito não está completo. Não 

sabemos pois quais os outros elementos que Arroio quereria juntar (exceção 

feita para o já mencionado relatório sobre a escola Francisco de Holanda). 

 Do que Arroio expõe, devemos salientar a forma sistemática como 

realizou o seu trabalho como inspetor, procurando junto das escolas e do meio 

industrial que as envolve informações úteis para as suas propostas. Segue 

assim um princípio de adequação, entre a escola, o meio (social, geográfico, 

etc.), e o quadro das disciplinas a ser lecionadas, procurando que haja uma 

correlação entre estas partes. Assim, todas as suas propostas de 

reorganização das escolas estão assentes nesse princípio de adequação e 

correlação. 

Importante também a sua opinião e sugestão sobre o desenho 

arquitetónico. Primeiro por reconhecer que não tinha utilidade para quem se 

destinava nem pela forma como estava estruturado. Depois, ao propor que este 

tipo de desenho se dedique “à pequena construção” como o mobiliário, a 

serralharia, etc., tudo isto envolvido num campo autónomo que seria o das 

Artes Decorativas. Será a partir desta ideia que Arroio se baterá na maioria dos 

relatórios que foi elaborando. Será também a partir desta ideia que se criarão, 

a partir de 1918 as Escolas de Artes Decorativas, tornando autónoma uma 

atividade que em breve abrirá caminhos para o aparecimento do Design. 
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4.3 - Missão de Estudo a algumas escolas do Ensino Técnico 

Industrial, Artístico e comercial do grau elementar  e secundário na 

Alemanha, Bélgica, França e Inglaterra - 1901 86 

 

O esboço de relatório da missão de estudo a algumas escolas do ensino 

técnico Industrial, Artístico e Comercial do grau elementar e secundário na 

Alemanha, Bélgica, França e Inglaterra foi realizado em 1901, elaborado a 

partir da grande quantidade de documentos reunidos durante a referida missão 

de estudo e que António Arroio achou por bem apresentar mesmo antes de 

completar o referido relatório. O mesmo refere que neste esboço não abarcará 

a totalidade das informações recolhidas mas sim as que se afiguravam 

urgentes. 

Plano de Estudos: 

No plano de estudos que António Arroio elaborou, começa por referir 

que Portugal não era um país de grande indústria o que o condiciona e que é 

dentro dessa perspectiva que o problema relativo devia ser resolvido. Aponta 

assim como vantagem o desenvolvimento das seguintes indústrias: 

- Indústrias caseiras subsidiárias do regime agrícola; 

- Indústrias do litoral; 

- Indústrias em que a mão-de-obra é o principal elemento na formação do 

preço do artigo (artesanato); 

- Indústrias do ferro e da madeira; 

- Indústrias da arte. 

Assim, o seu estudo de instituições de ensino técnico dirigiu-se àquelas 

escolas que cabem nestes 5 grupos e cujo caracter pedagógico se 

aproximasse do das nossas escolas. Nesse âmbito visitou sobretudo as 

indústrias de tecelagem, as indústrias de arte e particularmente as de 

cerâmica. Ao mesmo tempo, estudou as várias formas de educação, formação 

e admissão de professores, a condição de admissão de alunos, a duração dos 

cursos, o material pedagógico, o material escolar, a bibliografia e os métodos 

de ensino. 
                                                           
86 Arroio, António - Relatórios sobre o ensino elementar industrial e comercial, Imprensa 
Nacional, Lisboa, 1911 
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No que concerne à criação e extinção de escolas, Arroio observou como 

estavam organizadas as escolas que haviam sido reclamadas pelo meio local, 

casos da Inglaterra, Bélgica e Alemanha e salientava a França, onde era 

essencialmente o Governo que impulsionava esse movimento.  

Em comparação com o que se passou em Portugal, Arroio referiu que 

também houve escolas que foram criadas com aparentemente justificação, as 

quais tiveram que desaparecer porque não possuíam os dados de informação 

direta local. O inquérito que deveria ter precedido a criação e organização das 

mesmas não tinha sido realizado. O estado pensara que as indústrias 

necessitavam de um determinado instrumento de trabalho e estas 

desprezaram-no. 

Refere que, entre nós, se sente também a mesma dificuldade em 

estabelecer o ensino das “cousas” e nesse ponto a tendência para a abstração 

de ordem mais elevada de preferência à exposição e produção de factos 

concretos torna-nos menos adaptáveis a um regime de ensino de 

características mais práticas. Arroio indica que “falamos e não fazemos”87 e daí a 

preocupação de nobilitar profissões pela aquisição de muitos conhecimentos 

científicos relacionados com elas. Essa tendência desnatura a direção a dar 

aos nossos métodos e processos de ensino. Nesse aspeto Arroio defende que 

o ensino é produto do meio, do método do professor e do aluno e que por isso 

há a necessidade de especialização e de adaptação das escolas às 

necessidades locais. Tendo em conta estes pressupostos, dá conta do que viu, 

conjugando as observações obtidas com a aplicação que se deve dar entre 

nós. 

 

Indústrias de Arte: 

Como preâmbulo a este capítulo, Arroio refere-se à última exposição de 

Paris de 1900 e às recompensas que as várias indústrias de arte receberam e 

nesse âmbito conclui que a nossa pouca participação se justifica porque em 

Portugal as empresas industriais exploram um determinado meio e fornecem-

                                                           
87 Arroio, António - Relatórios sobre o ensino elementar industrial e comercial, Imprensa 
Nacional, Lisboa, 1911 pág. 236 
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lhe o que ele pede, sendo que no País não se pedem “belas cousas 

ornamentais que se pedem na França, na Inglaterra, na Escandinávia e por 

isso as indústrias da arte não se desenvolveram entre nós como no 

estrangeiro”88. Para ele, a Arte era uma mera expressão estética da vida das 

nações, e Portugal tinha-se apresentado na Exposição de 1900 como que 

imobilizado, sendo por isso que as suas expressões estéticas eram antiquadas 

e traduziam estados de alma rudimentares em comparação com a evolução 

dos países avançados. O período que compreende os últimos trinta anos do 

seculo XIX, segundo Arroio, tinha-se afigurado como dos mais interessantes da 

história da arte decorativa, pela soma de esforços empregues e pela 

multiplicidade de aspetos que estes geraram. Propõe-se assim lançar uma 

vista de olhos sobre esses aspetos sobretudo os relacionados com a sua 

missão de estudo e com o ensino industrial. 

Reportando-se à França, salienta que por volta de 1870, esta 

compreendera que nesse momento da sua vida industrial e artística lhe faltava 

o operário, o artífice e que isso era uma consequência da aprendizagem que 

não se realizava nas condições que reclamavam as suas necessidades 

industriais. O ensino industrial em França fora estabelecido pelas classes 

dirigentes que só compreendeu a sua importância quando as suas industrias 

de arte se viram atacadas pelas das nações que a rodeavam. Mais tarde, por 

decreto de 24 de dezembro de 1881, o governo francês constituiria uma 

comissão de inquérito para averiguar qual a direção e destino a dar ao ensino 

das indústrias de arte e os meios para melhorar a situação do operário, 

conjugando-o com a utilização da máquina/ferramenta. 

A França continuava a julgar que o seu génio inventivo, patente em 

tantas obras e estilos decorativos, ao longo de séculos, lhe assegurava o 

predomínio do gosto. Teve que convencer-se do contrário sobretudo tendo em 

vista o desenvolvimento que as artes decorativas tomaram na Inglaterra, 

especialmente a partir do movimento de reorganização operado pelo South 

Kensington Museum. Esse movimento exerce uma larga influência na 

                                                           
88 Arroio, António - Relatórios sobre o ensino elementar industrial e comercial, Imprensa 
Nacional, Lisboa, 1911 pág. 270 
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renovação da Artes Decorativas, como tinha revelado a ultima exposição 

Universal de Paris (1900). 

O significado desse triunfo é tanto mais importante quanto nos últimos 

trinta anos se tinha em vão procurado um novo estilo. Assistiu-se à sucessão 

de renovação de estilos, Luís XIV, Luís XV e Luís XVI, Diretório e Império, sem 

se atingir o fim desejado. A vida moderna recusara-se a aceitar essas formas 

estéticas porque nenhuma era compatível com a “nevrose” e com o desejo de 

modernidade. 

Para Arroio, quando finalmente chega o “Estilo Novo” (Arte Nova), ele 

apresenta-se com características “que não é a nossa de portugueses”89. A seu 

ver, representa a espiritualização doentia das nações mais avançadas, 

dominadas pelo “arrivismo” e que germinara em parte sob a influência do 

movimento de Ruskin e Morris. Esse movimento não se refletiu na nossa vida 

nacional. Talvez isso pudesse acontecer mais tarde mas para Arroio, por 

enquanto não precisávamos de contemplar essas 

 “subtilezas da arte nova, em que por vezes parece que um delírio 

alucinante gerou móveis compostos de tíbias e fémures encruzados…”.90 

De mais, para Arroio, a Arte Nova era caríssima e necessitava de 

fabricação cuidada em excesso. O nosso meio não poderia pagar tudo isso, 

como também não encontrava mercado em Portugal. 

Pergunta Arroio se, não necessitando o meio português de produtos 

diversos dos que existem na atualidade e portanto necessidade em alterar o 

estado das coisas, seria de criar um instrumento de trabalho o qual ficaria 

improfícuo em detrimento de outras áreas. Refere-se pois à reorganização das 

nossas escolas industriais, sobretudo às de arte em, detrimento das artes 

mecânicas e químicas. A seu ver, na generalidade dos casos tal não seria 

necessário; sobretudo se a remodelação fosse no sentido de fazer grande e 

luxuoso no desejo de emparelhar com os países estrangeiros. 

 Propõe-se pois demonstrar, percorrendo as várias indústrias, 

relacionando-as com o objetivo da sua missão, o que apurou em relação às 

                                                           
89 Arroio, António - Relatórios sobre o ensino elementar industrial e comercial, Imprensa 
Nacional, Lisboa, 1911 pág. 276 
90 Idem pág. 276 
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necessidades. Não deixa de referir que este tipo de ensino necessita ser 

especializado em diversos sentidos. Em certos casos, tal como existe, basta às 

nossas necessidades mas, noutros necessita ser alterado. Mas nestes, o 

problema só deverá ser atacado quando demonstrada e bem fundamentada a 

sua urgência. 

 

Decoração fixa dos edifícios públicos e das casas de habitação:91 

Neste ponto Arroio começa por salientar que neste ramo não se trabalha 

como anteriormente e também que muitos alunos que estudaram desenho 

ornamental e modelação tinham procurado no Brasil uma retribuição que não 

encontravam entre nós. 

Dedicam-se a este trabalho os nossos artistas pintores, alguns educados 

na École des Beaux Arts de Paris, outros apenas com a preparação das 

nossas escolas de Belas Artes de Lisboa e Porto ou com os professores 

estrangeiros das nossas escolas industriais. Muitos dos alunos auxiliam-nos na 

execução dos trabalhos práticos, naquilo para o que as escolas são orientadas, 

a profissão orientada tecnicamente. 

O problema reside no facto de que, quando se quis organizar essas 

escolas, houve a necessidade de contratar pessoal docente estrangeiro, dado 

não haver em Portugal uma escola de Artes Decorativas na qual fossem 

educados. Por isso, considera ser urgente tratar de estabelecer esse ensino se 

quisermos ter artistas e professores portugueses. 

Em Paris, a decoração composta e executada pelos nossos marinheiros 

da armada entusiasmou os membros do júri. Das decorações semelhantes 

apresentadas por outros países, nenhuma atingia a beleza das nossas. Julga 

pois que o ensino deste ramo das artes decorativas professado nas nossas 

escolas não convém ser alterado.92 

 

 

                                                           
91 Arroio, António - Relatórios sobre o ensino elementar industrial e comercial, Imprensa 
Nacional, Lisboa, 1911 pág. 279 
92 Arroio, António - Relatórios sobre o ensino elementar industrial e comercial, Imprensa 
Nacional, Lisboa, 1911 pág. 279 
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Papéis pintados:93 

Arroio refere que neste campo, em Portugal, é quase completamente 

desconhecido o trabalho de Morris e outros. O mesmo sucede com os produtos 

modernos denominados “lincrusta”94 e outros semelhantes imitando couro. São, 

para ele, artigos caros de delicado gosto e cor. O nosso meio não estava 

habituado a este tipo de artigos e, para ele, talvez nunca se habituasse. E 

relata que há alguns anos, tendo sido encarregue de organizar o programa de 

um curso profissional de papéis pintados, dirigindo-se a um dos mais 

importantes industriais, obteve como resposta “que não se devia de cuidar de 

tal, porque o nosso meio não comportava as correspondentes despesas; que 

os fabricantes se limitavam a reproduzir os desenhos criados no estrangeiro, 

aplicando os cilindros que lá estavam em desuso”95. Remata Arroio que aqui 

como noutros casos, lutamos com a nossa pequenez nacional. 

 

Móveis baratos e móveis de luxo:96 

Arroio começa por referir que Oliveira Martins dizia que as gavetas dos 

móveis portugueses nunca fecham bem. E considera que exprimia um conjunto 

de defeitos da nossa fabricação: materiais utilizados antes de completamente 

secos, imperfeição da mão-de-obra. Isto no que se refere aos móveis baratos, 

ao que se acrescenta um mau gosto indiscutível.  

Quanto aos móveis de luxo, considera que é um departamento da nossa 

arte decorativa onde reina a maior anarquia. Ressalva Leandro Braga97, 

falecido havia pouco tempo, o qual, segundo ele foi um caso raro, não 

aproveitado e nem sempre bem inspirado. Neste ponto, refere-se 

essencialmente aos artigos quer de fabricação moderna, quer restaurados, 

mas todos eles influenciados pelo “bric à brac”.  

Considera assim quatro categorias: 

1. Móveis de arquitetura mais ou menos moderna compostos com talha velha 

das nossas igrejas. 

                                                           
93 Idem pág. 280 
94 Papel de parede relevado que surgiu por volta de 1877 
95 Op. Cit. pág. 280 
96 Idem pág 280 
97 Referência na página 11 
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Para Arroio, quem inventou o género conhece a ignorância e gosto 

primitivo do nosso meio. 

2. Móveis antigos restaurados. 

Os móveis antigos, diz Arroio98, são entre nós restaurados sem ciência e 

sem consciência, por marceneiros desprovidos de educação artística e por 

conta de negociantes de “bric à brac” ainda menos instruídos. Esta ordem de 

factos tem destruído uma grande parte do excelente mobiliário que existia no 

país. 

3. Móveis de existência recente, construídos em estilo anterior à época em 

que apareceram. 

Neste caso, Arroio refere que têm aparecido móveis de incoerência 

cómica como por exemplo mesas-de-cabeceira, lavatórios e estantes para 

livros com a ornamentação de tremidos do século XVII. Refere ainda que há 

uns anos, um negociante de “bric à brac” o tinha convidado para ir ver uma 

“comoda gótica”; calcula que, pela descrição do referido negociante, devia ser 

decorada com frisos e talha baixa conhecidos como “rafaelas”.99 

4. Móveis profusamente entalhados mas sem estilo definido. 

Neste último grupo denuncia a vaidade de certos artífices, dotados de 

capacidade profissional tão grande como a sua ignorância e desnorteados pelo 

elogio incondicional que caracteriza o nosso meio. Havia entalhadores e 

marceneiros que podendo ser verdadeiros artistas se fossem educados, não 

duvidam de si mesmos e passam a “tirar de cabeça” como se dizia. 

Considera pois que estes factos se explicam por falta de educação, quer 

do público quer do operariado e mestres de ofício. Vale pois a pena para ele 

organizar a existência de escolas em que uns e outros se pudessem educar, de 

museus devidamente organizados e de conferências em que se vissem os 

melhores tipos de mobiliário, se explicasse a sua história, aplicações e 

construção. Assim se salvariam muitos móveis do vandalismo do restauro e se 

evitariam incongruências. 

 

                                                           
98 Arroio, António - Relatórios sobre o ensino elementar industrial e comercial, Imprensa 
Nacional, Lisboa, 1911 pág. 281 
99 Idem pág. 281 
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Tapetes, tapeçarias e outros tecidos de mobiliário: 

Neste ponto, Arroio considera que pouco há a acrescentar em relação 

ao que disse em relação à indústria de tecelagem100 (…). Pensa que os artigos 

em questão só poderão ser produzidos como caso vulgar dessa indústria. Do 

ponto de vista artístico, refere a reparação ou restauro das velhas tapeçarias o 

qual não se faz no país. Quanto aos tapetes de Arraiolos, classifica-os como 

lavores femininos cuja produção não se deve renovar pois não estaria 

destinada a ser uma indústria (o que não viria a acontecer dado o incremento 

dado por José Queiroz). 

 

Decoração móvel e guarnição da casa 101: 

Refere que em relação a esta especialidade, visitou no estrangeiro uma 

só escola em Bruxelas, onde ela é estudada. Considera-a de instalação barata 

e fácil a realização do respectivo ensino. Dado que entre nós esta indústria é 

exercida por um grande número de operários, seria para ele vantajoso criar a 

sua aprendizagem. No entanto ignora quais sejam as necessidades desse 

operariado e dos seus patrões a tal respeito. 

Refere que no estrangeiro este tipo de escolas são de criação livre, 

provocadas pelos grémios das próprias industrias e só mais tarde é que o 

estado e as câmaras municipais lhes concedem subsídios. Julga pois que entre 

nós seria de completa necessidade a criação de uma escola semelhante que 

pudesse também corrigir o mau gosto que preside à decoração das nossas 

casas. 

 

Cerâmica: 

Neste extenso ponto, Arroio começa por referir o deslumbramento que 

foi a exposição de cerâmica artística de Paris de 1900. Faz um resumo 

comparativo entre a exposição de 1888 e a de 1900 para realçar a excelência 

dos produtos apresentados pela Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, 

Alemanha, Áustria e Japão. Realça também a evolução da França com 

especial atenção para a manufatura de Sévres. A referida manufatura tinha 
                                                           
100 Arroio refere-se à tecelagem no capítulo dedicado às artes aplicadas 
101 No texto de Arroio não conseguimos identificar qual o tipo de decoração a que se refere. 
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entrado numa via de produção completamente nova, atingindo expressões 

artísticas incomparáveis, tendo em atenção que abarcava desde a porcelana 

dura, a “pate tendre”, a pasta de vidro, o grés, o biscuit, etc. 

Quanto à nossa produção, em comparação com o conjunto de produtos 

expostos, Arroio considera que carece de uma completa e radical 

transformação, quer técnica, quer decorativa. A intervenção da escola, do 

laboratório e do museu tecnológico faz-se sentir. Onde começar esse ensino 

interroga Arroio. Considera três importantes centros de produção de faiança. 

Lisboa com louça barata em pó de pedra, Aveiro com a Vista Alegre, 

porcelana, e Fonte Nova, faiança de arte e Porto e Vila Nova de Gaia, faiança. 

Coimbra considera como um centro de menor importância, com faiança de 

baixo preço. Atendendo ao destino dos produtos, afigura-se que Aveiro e Porto 

deveriam ter imediata intervenção escolar, sobretudo de carater decorativo. E 

acrescenta que o operário português, que é do seu natural lento, desconhece a 

verdadeira decoração cerâmica e o desenho que lhe corresponde.  

Refere que muitas vezes viu que nas nossas fábricas, se copiava sobre 

o vaso e sobre a placa gravuras de ilustrações com todos os seus traços; ora 

quando a peça ia ao forno, fundia o esmalte e em lugar do desenho e da forma 

exigida pelo material aparecia uma mancha inqualificável. A fabricação não 

obedecia pois às regras da utilização lógica dos materiais, a qual obedecia à 

necessária especialização do desenho e da decoração. Considera também que 

à semelhança do que acontece no estrangeiro, nas fábricas deveriam existir 

laboratórios e experimentação, museus de formas populares, coleções de 

louças artísticas ou reproduções. 

Resta-lhe pois falar sobre a organização das escolas de cerâmica no 

estrangeiro e da sua possível adaptação entre nós. Relata que na França 

existem três estabelecimentos desse género, um anexo à manufatura de 

Sévres, outro em Limoges, organizado de maneira semelhante, e um terceiro 

em Vierzon com resultados insignificantes. A escola de Sévres é na sua 

opinião superior à das outras nações. Visitou-a mais que uma vez, 

considerando que a primeira fábrica do mundo possuía a primeira escola do 
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mundo. Explicita em seguida a sua organização que transcrevemos (Anexo 2 - 

École d’application annexée à la manufacture nationale de Sèvres)  

Refere que nesta escola, os alunos só são admitidos na idade de 16 

para 17 anos. A escola não pode contar com mais de 20 alunos para todos os 

anos o que dá uma média de cinco alunos por ano. Pode ainda obter alguns 

programas das disciplinas ministradas. O museu está dividido em duas seções, 

uma dos seus produtos e outra de cerâmica de todos os tempos e países. 

 

Cristais e vidros: 

Arroio considera este tipo de produtos extremamente caros entre nós 

quando comparados com os dos mercados estrangeiros. Encontra a razão no 

custo excessivo da mão-de-obra a qual por seu turno se explica pela falta de 

preparação escolar, quer no ensino do desenho, quer na aprendizagem 

profissional. As nossas fábricas não têm, supõe, escolas anexas como no 

estrangeiro, a ver pelas formas “sediças e banais” dos seus artigos os quais 

não parecem fruto de ensino especial. Parece-lhe pois que este caso está fora 

da sua intervenção, sobretudo devido à exiguidade de mercado e à falta de 

iniciativa privada. 

 

Rendas, bordados e serigrafia: 

Arroio salienta neste caso que a máquina foi reduzindo o fabrico das 

rendas, tanto de bilros como de ponto de agulha da mesma forma acontecendo 

com os bordados. “As nossas belas cousas antigas… já não se fazem hoje”102. 

Diz que persiste no norte o fabrico de rendas de bilros, em Viana, Ponte de 

Lima. Quanto a Peniche e à correspondente escola industrial nada por 

enquanto pode acrescentar. Do mercado do norte, considera-o em estagnação 

lamentável, com uma indústria caseira, monopolizado por exportarmos para o 

Brasil e pouco produz porque o mercado não reclama o artigo. Considera por 

isso não ser o momento de nos ocuparmos desta indústria. 

 

                                                           
102

 Arroio, António - Relatórios sobre o ensino elementar industrial e comercial, Imprensa 
Nacional, Lisboa, 1911 pág. 290 



90 
 

Ourivesaria: 

Relata que é um departamento em que no estrangeiro se produziu uma 

sucessão de vários estilos de outros tempos, tendo no entanto sido deixado um 

excelente resultado adquirido para o “estilo novo” que foi uma excelente mão-

de-obra. Para Arroio, a exposição de Paris tinha sido exuberante em peças de 

prata e estanho, de uma finura e acabamento como nunca existiu. A par disso, 

a renovação de formas, a idealização criadora… 

Era para ele evidente que não podíamos entre nós estabelecer paralelo 

entre esse mundo riquíssimo e a produção portuguesa, que, fora um certo 

número de peças excecionais, chegara há muito a um nível baixíssimo. A razão 

da decadência tivera origem principalmente no mercado, que por falta de 

educação não se interessara pelas obras de arte e não as reclamava. A escola 

não tinha para ela apoio para lutar contra a influência desse mercado. 

 

Joalharia e bijutaria: 

Para Arroio, de há muito que vivíamos da reprodução de artigos 

estrangeiros. As tradições tinham-se perdido e acreditava que a relutância 

contra a escola que encontrou no domínio da ourivesaria, iria encontrar aqui. 

Refere que durante muitos anos, este ramo de arte permaneceu improdutivo. 

Dominava a pedra, sobretudo o brilhante. Para ele não era arte, era 

mineralogia rica. De repente, se tivermos em consideração o que se viu na 

exposição francesa e o que a Arte Nova produziu, tudo se tinha modificado. Se 

devíamos aderir a esse movimento entre nós, só um inquérito poderia dizer. 

Artes diversas: 

Salienta que na sua longa exposição não se ocupou de todas as 

indústrias de arte, entre outras as do livro e da encadernação as quais devem 

merecer uma especial atenção. 

Terminando, acrescenta que as nossas condições locais não 

possibilitam organizar um sistema geral de ensino industrial e profissional das 

artes decorativas, o qual acarretaria grandes despesas com o risco de ficar 

improfícuo ou de não produzir resultados que justificassem essas despesas. 

Por outro lado pode suprir-se essas necessidades onde elas possam existir, de 
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forma menos onerosa, enviando ao estrangeiro alguns operários, alunos das 

nossas escolas, para aí adquirir o exercício de uma arte qualquer. 

Na continuação do seu relatório, Arroio vai dedicar um capitulo a 

questões pedagógicas, onde aponta várias questões que suscitadas pelo que 

observou no estrangeiro em comparação com o que se praticava no país. 

Questões várias de pedagogia 

Nas suas considerações gerais sobre o assunto, Arroio refere que não 

irá fazer em toda a sua extensão as várias questões de pedagogia das nossas 

escolas, mas somente os principais casos dignos de menção que encontrou na 

sua viagem de estudo e o que lhe afigurou poder aproveitar ao nosso ensino. 

Deseja sobretudo revelar nitidamente, o espírito de descentralização e de 

especialização que observou nos países que percorreu, ao mesmo tempo que 

destacar as fases mais intensas de sentido prático que lhe foi dado observar. 

Começa por referir que no ensino técnico estrangeiro, atuam influências 

e instituições que não existem entre nós. Em primeiro lugar, uma larga base do 

ensino primário, que nós não temos, e na qual assenta todo o ensino 

profissional, industrial e comercial. O ensino técnico, não tem que se preocupar 

com a situação dos iletrados. Assim, o rapaz, só depois de ter a preparação e 

idade necessárias é que entra na Escola Profissional, por volta dos 13 anos, e 

na Escola Industrial aos 16, 17 anos. 

Além desta influência, outras fundamentais faltam entre nós, tais como 

as que advém do movimento criador das escolas pelas Camaras Municipais, 

pelas províncias ou Departamentos, pelas fábricas e agrupamentos industriais, 

pelos particulares, os quais dão o primeiro contributo ao referido ensino, que 

por vezes chega a ser completamente independente. 

Refere que em teoria e por enquanto, ainda não se tinha assentado numa 

norma pedagógica no campo técnico. Acrescenta que se fundaram novos 

estabelecimentos com novos sistemas e métodos de ensino mas ainda se 

procura a melhor norma pedagógica que se imponha. 

Outro dos pontos observados por Arroio tem a ver com a especialização. 

Refere nesse sentido que a maioria das escolas estrangeiras está 

especializada no sentido das necessidades. Cita mesmo o caso da Bélgica, 



92 
 

onde cada escola sempre se regeu por programas específicos próprios. 

Comparando com a nossa realidade, refere que a primeira organização dos 

programas, fora feita consoante as escolas iam sucessivamente sido criadas, 

sendo que a cada caso correspondia um grupo de programas. No entanto, só 

aparentemente diferiam uns dos outros para a mesma disciplina. A 

regulamentação de 1893 unificou os programas, mas os decretos de 24 de 

novembro de 1898 indicavam a sua especialização, baseada no inquérito 

industrial. Segundo Arroio, até a presente data, não haviam sido alterados. 

Salientava assim que era necessário voltar à especialização, o que 

implicava uma completa remodelação do ensino. A organização dos 

programas, segundo ele, teria de assentar no número, natureza e 

necessidades das várias profissões, conhecidas previamente por um inquérito 

direto. 

Outro dos pontos que Arroio menciona, relaciona-se com a melhor forma 

de professar o ensino, o qual deveria ser feito através dum grupo de instruções 

que denomina, “normas pedagógicas”103. Refere que entre nós, a maioria das 

escolas não se organiza através desse conjunto de instruções. Tentou por isso 

obter elementos que possibilitassem assentar essas normas nas nossas 

escolas e transcreve as que encontrou na escola industrial de Morlanwelz 

(Bélgica)104. 

Outro dos ramos a que Arroio se dedica no seu relatório105 relaciona-se 

com o ensino do desenho. Começa por fazer nesse aspeto, a divisão que 

encontrou no estrangeiro e que estabelece duas categorias completamente 

separadas, quer no espirito quer no método de aplicação, que são os desenhos 

de indústria e os desenhos de arte, afirmando que esta divisão não se faz entre 

nós. No estrangeiro, antes da sua separação, que para Arroio está longe de ser 

absoluta, os dois ramos são professados em escolas distintas, sob a direção e 

docentes distintos, acontecia um artista dirigir o desenho industrial. Ora o 

artista não tem a compreensão das necessidades industriais nem pode 

                                                           
103 Arroio, António - Relatórios sobre o ensino elementar industrial e comercial, Imprensa 
Nacional, Lisboa, 1911 pág. 311 
104 Op. Cit. Pag. 312 
105 Arroio, António - Relatórios sobre o ensino elementar industrial e comercial, Imprensa 
Nacional, Lisboa, 1911 pág. 313 
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conceber a pedagogia respetiva. O seu método utiliza processos intuitivos. Por 

isso Arroio trata as duas categorias em separado, fazendo a ressalva que 

desenho industrial significa desenho com aplicação às indústrias, quer de 

precisão, quer artísticas. 

 

Desenho de Indústria: 

Nesta categoria, Arroio inclui todos os ramos de desenho da precisão: 

geométrico, mecânico, de construção, etc.. O método de ensino geralmente 

utilizado é a representação na pedra (quadro) pelo professor ou em modelo, 

fazendo o aluno o “croquis” à mão livre e posteriormente o desenho rigoroso 

com a utilização dos instrumentos conhecidos. A representação a giz na pedra, 

necessita ser feita com a maior nitidez e rigor possível de proporções a fim que 

o “croquis” do aluno possua essas mesmas qualidades de representação. 

Compreende-se que, desde o desenho elementar, se começasse a empregar 

esse método, porque geométrico é todo o desenho de indústria e porque o 

“croquis” é prática corrente na atividade profissional. Um facto generalizado 

que observou, e que também se regista entre nós, é o do aluno não gostar que 

o professor lhe corrija o desenho. Por isso o professor deve cotar apenas o 

valor do desenho, indicando as correções. É o aluno que corrige (a intervenção 

do professor no desenho do aluno pode ser vista como o retirar de autoria por 

parte do mesmo. O aluno pode assim não se rever no trabalho efetuado.). 

Por fim, refere que nas escolas industriais devemos ensinar a profissão 

industrial, deixando às Belas Artes o estudo do aspeto artístico da questão, 

reorganizando o nosso curso de desenhadores de obras públicas, que, como 

estava, não satisfazia as necessidades práticas. 

Dos vários aspetos que notou, refere por exemplo, o de uma escola 

alemã, na qual, para o desenho do ferro e da madeira se segue um método 

“naturalista” a seu dizer, partindo-se do facto real do objeto existente, segundo 

as imposições do assunto. O que Arroio critica neste caso, consiste na falta de 

referências em relação a ligações e “assemblagens”. Responderam-lhe que, 

tendo o desenho das peças à frente, o aluno era obrigado a imaginar e a 

realizar as ligações e assemblagens correspondentes. 
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Noutro caso, observou que no desenho de mobiliário não se tomava em 

conta a natureza do material e o seu emprego lógico. O desenho era 

independente dessas considerações, nada orientado no sentido industrial 

especializado. Considera pois que é difícil assentar numa verdadeira 

orientação para estes ramos de ensino, que andam confundidos e nos métodos 

pedagógicos mais adequados. 

 

Desenhos de arte 

Arroio começa por referir que houve um momento em que parecia ter-se 

encontrado um método definitivo no ensino da arte decorativa – bania-se 

completamente a estampa. Essa regra absoluta segundo ele, não resolveu 

coisa nenhuma, pois a estampa voltou a ser utilizada para os casos 

necessários. Outro exagero que Arroio refere, é o emprego exclusivo do gesso 

como modelo o qual, da mesma forma, teve que ceder perante a estampa e 

outros géneros de modelos. Para ele, o ensino do desenho de arte, desde o 

grau elementar, ia na altura especializando-se, e ao mesmo tempo, consoante 

a profissão, escolhendo-se um material pedagógico especializado. Dessa 

necessidade pedagógica, surgiu a desvalorização dos gessos, porque 

estilizados dentro da corrente clássica ou do Renascimento, habituavam o 

artista a estilizar nesse sentido. Uma nova arte repeliu-os e emancipou-se da 

sua tirania. 

Outra tendência pedagógica encontrou Arroio iniciada tanto na França 

como na Alemanha. Provinha do facto da arte grega, romana e da renascença, 

o classicismo, a arte das escolas, ter uma fisionomia hierática, proveniente da 

atmosfera cultural em que foi gerada. Atitudes rígidas eram expressão 

constante desse longo período da arte. A decadência começava a notar-se 

quando intervém o movimento. Para Arroio, artistas educados num tal regime, 

não conseguem animar de vida real as suas obras. É uma arte composta de 

frias abstrações, de convenções regulamentares, de receitas. Em oposição a 

este tipo de arte, Arroio aponta para a arte japonesa, toda movimento e vida, 

baniu do seu ensino todas as abstrações; serve-se do pincel em vez do lápis e 
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toma como assunto o animal em movimento. Resulta assim uma liberdade 

infinita nas expressões, isto é, na verdadeira arte. 

Em França, Arroio encontrou um método de “Desenho preparatório para 

servir de desenvolvimento das faculdades motoras da vista e da mão”106, no qual 

começa a transparecer a intervenção do movimento nos exercícios 

elementares. Na Alemanha, viu na escola atrás referida, no último ano de 

desenho ornamental, a conceção de figuras em movimento começar a entrar 

no ensino. Acreditava que os esforços reunidos, acabarão por criar algo de 

novo e não convencional à antiga. 

No caso da tecelagem, reparou que se serviam da flora colhida da 

natureza, como tema para estilização, algumas vezes influenciada pelo espirito 

da arte nova, como na Alemanha e em França. Baniram por completo o gesso. 

Os desenhos destinados à tecelagem tinham como exercícios primários 

combinações geométricas de linhas retas e curvas e seguidamente estilizações 

geométricas de elementos da flora. Como verifica, havia uma tendência geral 

para adaptar o material de desenho às necessidades de cada departamento de 

arte. Essa especialização revela-se da mesma maneira, na forma de desenhar 

e tracejar bem como em estilizar. Para ele, o desenho deve adaptar-se ao 

emprego lógico dos vários materiais, ao seu aspeto, etc. 

O facto atual mais notável a nível estilístico é o aparecimento do estilo 

novo ou Arte Nova. Na Alemanha encontrou-o a dominar as escolas de 

tecelagem, com composições de elegância e leveza tanto na forma como na 

policromia. Na arquitetura, no entanto, mantinham-se naquele país o mais 

enfático classicismo. 

Na Bélgica, em que a distinção entre desenho de arte e desenho 

industrial era mais acentuada, domina o sentimento do clássico nas escolas 

oficiais, enquanto nas escolas cristãs persistia principalmente o gótico e a 

escultura florentina do “quatrocento”. Encontrou porém uma verdadeira 

epidemia de arte nova na construção, produzindo exemplos que considerava, 

vir a ser o desespero dos proprietários. 

                                                           
106 Arroio, António - Relatórios sobre o ensino elementar industrial e comercial, Imprensa 
Nacional, Lisboa, 1911 pág. 317 
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Para Arroio, a arte nova nasceu dentro do campo decorativo e por isso, 

das artes menores. Transferida para a arquitetura, sente-se que o espirito que 

a gerou não tem amplitude suficiente para formular um organismo novo e 

independente. 

Em Inglaterra, a par de um renascimento do estilo Queen Ann, refere a 

influência do estilo de Morris, inspirado nos primitivos florentinos e, sobretudo, 

a influência do South Kensington Museum. 

Nesta exposição, Arroio quer apenas salientar que existe um grande 

movimento de renovação no que toca às artes industriais, que se cruzam e 

completam as mais variadas correntes de estilização, que se conservam 

métodos pedagógicos diversos dentro do mesmo país e nos diversos países e, 

finalmente, que a emancipação da influência grega está longe de se poder 

considerar um facto. 

Em conclusão, Arroio considera que a exposição que faz não passa de 

uma impressão de conjunto que procurou tornar a mais completa possível. Nas 

escolas das quais expôs a organização, não o fez em relação aos programas 

especiais das diversas disciplinas professadas. Limitou-se a apresentar a sua 

organização geral. Faltou-lhe o tempo e saúde para expor o conjunto de 

informações recebidas e completá-las com as que encerram os elementos 

bibliográficos recolhidos. 107 

Acrescenta que se esforçou por coligir a maior soma possível de 

informação e dados práticos sobre os diversos assuntos estudados108 (anexo 

3), com o fim de tornar esse trabalho um documento de consulta, até para as 

principais indústrias.  

No relatório, ou esboço de relatório109, da Missão de estudo que Arroio 

realizou a escolas industriais de Inglaterra, França, Bélgica e Alemanha, este 

começa por referir o plano de estudo que utilizou, o qual, tendo como base a 

problemática da indústria portuguesa (reduzida, sendo que o sector de 

                                                           
107 O trabalho final que Arroio propõe realizar compõe-se dos pontos referido na pág. 338 
108 A bibliografia apresentada no fim por Arroio está coligida em primeiro lugar em relação a 
Comissões e Exposições e depois por País. Anexo 3 
109Arroio salienta que por motivos de tempo e saúde não lhe foi permitido expor os programas 
das disciplinas e demais informação recolhida. Sabemos por fonte familiar, confirmada pelo seu 
bilhete de identidade que Arroio ficará cego do olho direito, o que nos leva a crer que os 
motivos de saúde mencionados se refiram a esse fato. 
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atividade mais produtivo há época era a agricultura), procurou nestes países 

encontrar diversas formas de educação e formação que lhe pudessem 

aproveitar. Visitou pois as escolas que mais diretamente se relacionavam com 

a indústria portuguesa quer nas artes aplicadas quer nas artes decorativas. 

 Uma das suas primeiras reflexões, prende-se com a criação das escolas 

industriais, a qual teve duas proveniências. Uma, a partir do meio local, outra 

impulsionada pelo estado. Neste ultimo caso, refere que houve escolas que 

não encontraram razão de existir pois o meio local não tinha demonstrado essa 

necessidade. Esta problemática será recorrente no discurso de Arroio, que 

encontra nas necessidades das indústrias locais a razão de existir de uma 

escola que lhes formasse o pessoal especializado. 

Outro dos pontos que Arroio menciona, reside na questão da procura de 

determinados produtos de artes decorativas que em Portugal não se faz. Arroio 

critica a falta de desenvolvimento das nossas indústrias e as antiquadas 

expressões estéticas nacionais. Duvida mesmo se o “Estilo Novo” encontraria 

mercado em Portugal, dadas as suas características subtis, e a sua fabricação 

dispendiosa e cuidada. Interroga-se assim se, no atual estado da nossa 

produção, existiria a necessidade de alterar o estado das coisas reorganizando 

as escolas industriais, sobretudo as de arte em detrimento de outras. 

 O desenvolvimento do seu trabalho consiste assim em relacionar as 

necessidades das nossas indústrias de arte com o que apurou a nível de 

ensino, nos países que visitou. Percorre pois alguma da nossa produção 

decorativa, nomeadamente a que se dedica à decoração de edifícios, ao 

mobiliário, à tapeçaria, à cerâmica, aos cristais e vidros, à ourivesaria, etc. 

A generalidade das suas conclusões reside nos seguintes pontos: 

- Pequenez do nosso meio e falta de educação estética do público que não se 

interessa por determinadas obras de arte. 

- Falta de educação estética e técnica do operariado, que muitas vezes 

desconhece a especialização necessária à prática do desenho de decoração. 

Para além disso, considera o operário português lento na execução. 

Para cada uma das produções decorativas atrás referida, Arroio 

considera as hipóteses do estabelecimento de ensino, sobretudo nos moldes 
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como o encontrou organizado nos países que visitou. E nesse aspeto é nos 

domínios do mobiliário e da cerâmica (sobretudo esta) que Arroio encontra 

maior necessidade de estabelecer um ensino especializado. 

 Outro dos pontos que Arroio aborda, relaciona-se com questões 

pedagógicas que registou. Refere que ainda não se encontrou uma norma 

pedagógica no que concerne ao campo técnico mas salienta que é no sentido 

da especialização que no estrangeiro se tem caminhado. Ainda neste ponto, 

Arroio faz uma série de reflexões sobre o ensino do desenho, as quais 

abordaremos num capítulo mais à frente. 

 De salientar por fim, a extensa bibliografia que Arroio coligiu e que pôs 

ao dispor como documentos de consulta110.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
110 (Anexo 2 – Bibliografia coligida que acompanha a o relatório da Missão de Estudo) 
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4.4 - Relatório sobre o Ensino Elementar Industrial  e Comercial - 

1911111 

 

O relatório referido está dividido em duas partes: O Relatório 

propriamente dito e o Relatório sobre a Missão de Estudo a algumas escolas 

de Ensino Técnico Industrial, Artístico e Comercial do Grau Elementar e 

Secundário na Alemanha, Bélgica, França e Inglaterra em 1901. Esboço de um 

Relatório. Por sua vez, António Arroio dividiu a primeira parte nos seguintes 

capítulos: 

1 - História crítica da legislação do ensino elementar, industrial e comercial 

2 - Função social do ensino 

3 - Sobre os inquéritos que procederão a futura organização e fundação 

escolares 

4 - As nossas escolas. Algumas bases para um projeto de reorganização do 

ensino 

Em relação ao primeiro capítulo, António Arroio, percorre a legislação 

que foi publicada desde 1864, tecendo alguns comentários críticos que aqui 

pretendemos salientar. Em relação à legislação de 1864, Arroio levanta o 

problema sobre a conveniência entre o ensino ministrado na escola e o 

trabalho prático a realizar na oficina ou na fábrica. Nesse aspeto, destaca que o 

ensino a ser praticado na fábrica não é compatível com o trabalho de oficina. A 

aprendizagem introduziria uma perturbação na fabricação, da mesma maneira 

que esse tipo de investimento aumentaria o preço dos produtos devido ao 

investimento necessário à formação. Ainda em relação à legislação de 1864 

que criou os dois Institutos Industriais e Comerciais de Lisboa e Porto, Arroio 

ressalva o facto de se ter tido em consideração a função social do ensino, 

nomeadamente na criação de três Escolas Industriais na Covilhã, em 

Guimarães e em Portalegre e a criação de um Ensino Elementar, 

complementado por um Ensino Especial determinado pelas necessidades 

locais. 

                                                           
111 Arroio, António – Relatórios sobre o ensino elementar industrial e comercial, Imprensa 
Nacional, Lisboa, 1911 
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Em relação à legislação de 1883, que promulgou os Museus Industriais 

e várias Escolas Industriais, Arroio salienta, no campo do desenho, a 

realização prática da sua função através do mesmo, que deve ser 

exclusivamente industrial e aplicado às indústrias locais, de carácter útil, 

nacionalista, inspirando-se no nosso folclore. Para Arroio, tudo parecia inclinar-

se para a descentralização do ensino, sendo os programas organizados tanto 

quanto possível consoante o problema especial a resolver em cada localidade, 

ressalvando assim a função social desse ensino. O que no entanto não 

aconteceu foi encontrar uma base científica para assegurar a referida 

descentralização, só possível se tivesse havido um inquérito direto aos vários 

centros produtores que revelassem também a situação do operariado. Outro 

fato que Arroio também salienta é o de não se ter tido em consideração a 

separação entre ensino do desenho industrial ou de precisão e o desenho de 

arte industrial ou desenho livre. 

No que diz respeito aos diplomas de 1893, que tinham como fim 

ministrar o Ensino Profissional e Geral aos operários, preparar os alunos para 

os Institutos Industriais e Comerciais, habilitar contramestres e proceder a 

ensaios de aparelhos e materiais destinados às indústrias locais, segundo 

António Arroio, tinham agora um fim social expresso: 

a) Iniciar a instrução de aprendizes dos diferentes ofícios preparando o 

estabelecimento do ensino corporativo livre, que compete moralmente 

às associações de classes. 

b) Promover a organização de cursos elementares profissionais das 

pequenas indústrias locais, ligando o ensino manual com a escola 

primária. 

Introduzia-se pela primeira vez neste ramo a ideia de função social que até 

então não havia sido expressa por nenhum legislador anterior. 

Arroio acrescenta que outras ideias de valor pedagógico podiam ser 

encontradas nesse diploma nomeadamente: 

- A independência dos dois ramos de ensino, o industrial de base cientifica e o 

industrial de base artística. Neste aspeto lamenta que não tenha sido feita uma 

distribuição racional do ensino pelos focos industriais que têm vida real. Essa 
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distribuição só poderia ser feita por um inquérito que a organização de 1891 

não procurou realizar. Caso tal procedimento tivesse sido feito, teria sido 

possível proceder à especialização das várias escolas e dos seus membros de 

ensino, caminhando para o ideal que se impunha como a forma mais utilitária e 

económica, o de converter cada escola numa entidade pedagógica 

independente e distinta.  

No mesmo diploma, era distribuído o modelo de divisão semanal do 

tempo para a organização dos horários escolares. Neste aspeto, Arroio salienta 

que a distribuição e a fixação dos cursos e dos horários deve proceder, para 

cada escola, do conhecimento completo e justo das necessidades das 

indústrias e do operariado local, necessidades sempre diversas de caso para 

caso, e que portanto, toda e qualquer regularização é nefasta ao ensino. Só 

inquirindo, especializando e convertendo tanto quanto possível cada escola 

numa entidade pedagógica distinta é que o ensino se torna eficaz. Ainda 

referente a esta legislação considera que o critério a que o nosso ensino oficial 

haveria de obedecer não deveria ser estabelecido sobre uma única síntese de 

âmbito geral, devendo ser o carácter de certas indústrias e o resultado do 

inquérito direto ao nosso meio produtor e ao seu operariado a escolha para o 

tipo pedagógico a aplicar, de harmonia com esse carácter e com a função 

social a satisfazer. 

As restantes considerações deste capítulo relacionam-se com os 

inquéritos realizados ou a realizar tendo em conta a reorganização do ensino 

das escolas industriais. Nesse aspeto, Arroio remata que é a nação que tem de 

dizer ao estado qual a função social que compete ao ensino. São as diversas 

localidades que devem formular as suas reclamações nesse sentido porque só 

elas sabem quais as suas necessidades, só elas as podem ensinar aos outros. 

Para Arroio era urgente deixar de ser, aos olhos estrangeiros, a nação que tem 

todas as formas mais modernas de atividade humana, mas nada de real na 

prática da vida produtora. 

Em relação ao segundo capítulo, que refere a função social do ensino, 

Arroio realça dois aspetos da legislação que andaram durante muito tempo 

confundidos: o administrativo/regulamentar e o pedagógico, sendo que os 
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aspetos de ordem administrativa são de geral aplicação a todas as escolas 

qualquer que seja o seu carácter pedagógico. Destaca que a parte pedagógica 

era abandonada, compreendendo somente prescrições de ordem 

administrativa ou regulamentar. Aponta assim no sentido de ser a Comissão de 

Reorganização do Ensino a ter a responsabilidade de apreciar devidamente 

aquela situação. 

Sobre a reorganização das escolas e do ensino realça a importância que 

o aspeto pedagógico tem e que requer longa análise. Esta recai sobre as duas 

categorias de ensino:  

1 – O ensino de carácter geral por assim dizer, aplicável a todas as 

regiões e podendo depender apenas da ação do governo. 

2 – O ensino cujo carácter deve ser fixado por um inquérito especial e 

cuja organização depende da ação conjunta do governo e do meio local. 

De um modo geral considera que o ensino em cada uma destas 

categorias deve ser feito segundo as reclamações que lhe dirija o meio social, 

sendo que somente por essa forma se conseguirá atender à função social do 

ensino. Considera ainda outra divisão a fazer no ensino, divisão essa que é do 

interesse de ambas as categorias referidas, mas que precede do carácter 

técnico das várias profissões. É esse: 

a) O ensino propriamente industrial ou de precisão; 

b) O ensino da arte industrial ou de imaginação; 

Realça que nestes dois ramos há uma base comum inicial, que pertence 

à instrução primária, devendo compreender, por um lado, aspetos orais e de 

expressão e, por outro a noção de “coisas” e trabalhos manuais. Nesse aspeto 

salienta a confusão que se faz entre os dois ramos, o da expressão lógica e o 

da expressão artística. 

Em relação à primeira categoria enunciada, reporta-nos para o decreto 

de 5 de Outubro de 1893 que serve de guia para as Escolas Industriais e de 

Desenho Industrial. Neste decreto critica o aspeto unificador que faz 

desaparecer as diferenças que podiam resultar das individualidades de cada 

uma. Realça que para isso cada escola na sua criação ou reorganização 
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deveria depender de um diploma independente em que a sua pedagogia 

especial fosse estabelecida. 

Refere ainda que, sendo o ensino o resultado do método do professor, 

do aluno e do meio e tendo em consideração que no ensino elementar o fator 

precocidade tem enorme importância, este exige especial atenção na aplicação 

dos processos pedagógicos devendo por isso ser individualizado. 

Para Arroio a primeira dificuldade que existe no ensino é a falta de 

preparação da escola primárias. Refere que em Portugal há pouco desenho 

nas escolas primárias e que, para isso, se deveria criar o ensino normal de 

professores de desenho em três áreas distintas: 

- Ramo do ensino primário 

- Ramo do ensino de precisão 

- Ramo de desenhos ornamentais 

Justifica essa necessidade porque todo o operário seja ele industrial ou 

comercial necessita fazer um croquis do que vê e que essa linguagem deve 

trazê-la da instrução primária. Para esse tipo de ensino Arroio sugere que este 

seja feito num estabelecimento anexo à Escola Central de Artes Decorativas 

que carece estabelecer. 

Refere ainda que o professor de desenho: 

“tem que deixar de ser o artista que risca para ser o pedagogo que 

ensina a riscar. A sua educação teórica e especial de pedagogia tem que ser 

muito completa sem o que o nosso operário nunca saberá desenhar”112.  

Remete para o relatório de Outubro de 1901 no qual se ocupou do 

estudo de diversos casos de pedagogia do desenho, que observou em escolas 

estrangeiras. Por isso julga ser necessário que no curso normal destinado às 

nossas escolas, a parte pedagógica que referiu tenha um largo 

desenvolvimento e compreenda o estudo e o conhecimento de todos os 

desenhos e os principais métodos de desenho ensinados no estrangeiro. 

Refere ainda que a fundação de um instituto pedagógico exige um demorado 

estudo o qual não deve ser feito à pressa, instituto esse que deve preparar 

professores para todas as nossas escolas de qualquer grau e tipo que sejam. 
                                                           
112 Arroio, António - Relatório sobre o Ensino Elementar Industrial e Comercial, Imprensa 
Nacional, Lisboa 1911, pág. 92 
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Considera ainda que deve ser feita a separação entre o Ensino Industrial e o de 

Arte Industrial. 

Em relação à segunda categoria enunciada (categoria 2, vide pág. 102), 

Arroio salienta a necessidade de tratar da indústria de arte. Para isso refere 

que o objeto de Artes Decorativas supõe a conquista do mercado pela 

exploração do gosto do público; é pois necessário conhecer esse gosto por 

meio de inquérito direto e é portanto natural que o resultado desse 

conhecimento com todo o seu particularismo diferencial influa poderosamente 

na organização do ensino. No seguimento da sua exposição, inicia os assuntos 

pela sua importância económica descendente, e pela urgência do seu 

estabelecimento, divididos em dois campos, os de ordem científica e depois 

pela ordem de carácter artístico. Assim começa pelo ensino comercial, pelo 

ensino da tecelagem e finalmente pelas Artes Decorativas sobre o qual nos 

demoramos. 

  Arroio começa por referir que no ensino das Artes Decorativas as suas 

necessidades em matéria de ensino são vastas, múltiplos os seus aspetos e 

numerosos os casos a estudar. Cada caso, e por assim dizer cada localidade, 

merece e exige um estudo à parte. Neste aspeto salienta que há anos existe 

uma atitude de rebelião de certas indústrias contra a influência do ensino na 

sua produção mas que essa atitude se vai desvanecendo convertendo-se 

numa atitude inversa, de solicitação à ação escolar.  

Refere ainda que a cultura artística é de natureza caprichosa, imprevista 

e por vezes ilógica a maneira como o facto estético se revela nas exigências do 

mercado. Mas também refere que o gosto geral do público se tem apurado 

entre nós nos últimos anos (reportamo-nos à data da realização do relatório). 

No que concerne o ensino das Artes Decorativas, inicia-o em Lisboa e 

na necessidade de criar uma Escola de Artes Decorativas, em que igualmente 

se estabeleça o ensino normal dos desenhos. Deve-se esse facto ao mercado 

lisbonense, consideravelmente superior a todo o resto do país para a maioria 

das indústrias e, sem sombra de dúvida as de Artes Decorativas. 

No Porto regista duas industrias que necessitam forte subsídio de ensino 

profissional: a ourivesaria e o mobiliário comum, a par da cerâmica artística – 
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faiança. Em Braga, a ourivesaria de prata e o mobiliário, em Aveiro a porcelana 

e em Coimbra, pela ação da escola Brotero, a cerâmica, a escultura decorativa 

e a serralharia artística. 

Ainda neste capítulo, Arroio refere-se aos Museus escolares, cuja função 

segundo ele, não deve consistir unicamente em reunir documentos, material 

pedagógico e coleções para reprodução, mas, antes de mais, provocar a 

coleção e conservação do nosso folclore decorativo, com o fim de fornecer ao 

ensino o elemento tradicional e regional sobre o qual deve assentar a 

nacionalização da nossa produção artística. Assim, cada uma das escolas em 

que se faz o ensino industrial, deveria ter um museu próprio, orientado segundo 

as necessidades desse ensino. Ainda segundo Arroio, urgia realiza-lo, porque: 

 “os usos, os costumes, os trajes, as joias, os tipos de decoração e 

ornamentação, os objetos de serviço caseiro, enfim todos os artigos de ideação 

e fabricação popular vão sendo abandonados e substituídos por outros de 

proveniência anónima e deixando-se de produzir. Muitos há até que há 

bastante tempo já não se fabricam e que dificilmente poderão ser 

adquiridos”113. 

Em conclusão a este capítulo, Arroio considera que o que se deve 

procurar realizar para cada ramo de ensino, é a sua absoluta independência 

pedagógica, de forma a que, dentro de uma mesma escola ou terra, haja tantas 

entidades pedagógicas independentes e distintas quantos os cursos 

professados. Assim, quando numa escola se acumulam vários cursos, cada um 

deles deveria ter um programa, uma distribuição de tempo, uma preparação e 

uma idade de matrícula própria, determinadas pelo caráter e condições 

específicas da respetiva profissão. 

Em relação ao terceiro capítulo114, Arroio inicia-o remetendo para as 

bases do projeto de remodelação das escolas industriais que lhe foi solicitado 

em 1897, para a qual ponderou a necessidade de um inquérito tendo em vista 

a determinação das referidas bases. Esse inquérito foi decretado em 24 de 

                                                           
113 In Arroio, António - Relatório sobre o Ensino Elementar Industrial e Comercial, Imprensa 
Nacional, 1911, pág. 140 
114 Vide pág. 99 
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Novembro de 1898115 e deveria versar sobre os seguintes pontos que 

transcrevemos: 

I - Natureza da indústria local: 

1. As indústrias que carecem de operariado formado nas escolas. 

2. Organização (sendo possível e até quanto possível) do mostruário das 

indústrias locais. Artigos similares estrangeiros superiores em fabricação e de 

que é necessário aproximar os artigos nacionais. Colecionar esses artigos 

sempre que possível. 

3. As indústrias caseiras. O folclore decorativo. 

4. Estatísticas do operariado. Estatísticas que influem na sua fixação ou 

emigração 

5. Indústrias novas. Necessidade ou possibilidade de introdução 

II - Natureza e duração do ensino a estabelecer: 

6. O ensino primário e o ensino manual conjugado com ele. Sua necessidade 

para o operariado; necessidade de provimento da falta desse ensino para o 

aproveitamento do ensino industrial ou profissional. O ensino primário na 

localidade; a sua ligação necessária ou possível com a escola industrial 

7. O ensino industrial; graus a atingir. Número de professores e seu 

recrutamento. 

8. O ensino comercial; condições especiais da terra, as suas relações 

comerciais; graus a atingir neste ensino. 

9. O ensino profissional masculino. Suas características; graus diversos a 

atingir; caracteres das oficinas a montar. Os mestres; modo de recrutamento. 

Conjugação do ensino profissional com o industrial. Recrutamento dos 

aprendizes: retribuição ou subsídio. 

10. O ensino profissional feminino. Necessidade e natureza desse ensino; as 

necessidades locais. As mestras e o modo do seu recrutamento. O ensino 

feminino separado do masculino; condições de realização. 

11. Estudo do ensino profissional realizado pelas associações caritativas ou 

outras quaisquer da localidade. Graus a atingir por esse ensino e emprego dos 

                                                           
115 Diário do Governo nº 272 de 3 de dezembro de 1898 
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produtos fabricados. Necessidade ou não da interferência do estado para 

melhorar esse ensino e os produtos resultantes. 

III - A iniciativa particular, provocando a criação de escolas, ou 

alterações nos seus planos de estudo; subsídios particulares à escola: 

13. Garantias dos alunos dentro e fora das escolas 

14. Quebra de frequência e modo de se obstar a elas 

IV - Atual instalação das escolas: 

A casa escolar; condições de higiene. A iluminação; seu sistema e defeitos. 

Obras ou reparações a realizar 

16. Material pedagógico; sua natureza. Estado em que se acha; lacunas a 

preencher. Novas aquisições a fazer. 

17. O mobiliário escolar. Os tipos usados; seus inconvenientes e vantagens.  

 

Modificações e aquisições a propor. 

Foram nomeadas duas comissões uma com sede em Lisboa e outra 

com sede no Porto por decreto de 23 de novembro de 1899. Estas comissões 

nunca se reuniram e o inquérito não se efetuou. Arroio lamenta-o porque 

apesar de não ser um inquérito direto o que seria preferível, teria 

necessariamente revelado muitos factos importantes. 

Ainda em relação a este tema, Arroio salienta que os futuros inquéritos a 

realizar têm necessariamente que ser diretos e executados por especialistas. E 

continua referindo que nos inquéritos desde logo se deve definir a sua divisão 

em três etapas ou fases: a fase bibliográfica, a investigação pessoal, a 

expressão monográfica. A fase bibliográfica compreenderia a história evolutiva 

das formas de atividade sobre o que se vai inquirir. 

A investigação pessoal exige uma direção definida: a determinação das 

corporações ou entidades a consultar, a ordem a seguir na série dos 

interrogatórios, o critério da informação a recolher, etc. e deve terminar por um 

esboço de uma carta topográfica, onde seja indicada a distribuição dos centros 

ou pontos de atividades visitados, com sinais denunciadores da sua extensão e 

importância relativa. A expressão monográfica compreende o relatório 

detalhado dos resultados do inquérito. Arroio procede referindo a falta de 
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recursos bibliográficos existentes que recaiam sobre este tema. Neste aspeto 

realça a falta de informação sobre os seguintes itens: 

- A tecelagem do Minho e Douro; a situação do seu operariado; 

- As indústrias da Covilhã; 

- A ourivesaria e a joalharia do Porto e Braga 

- O mobiliário nesses mesmos centros; 

- A cerâmica popular, suas formas e centros fabris; 

- A cerâmica fabril e artística, condições especiais dessa indústria, 

principalmente o ponto de vista artístico; 

- As nossas rendas e bordados, condições técnicas e comerciais dessas 

indústrias; 

- O nosso folclore decorativo 

- O mobiliário tradicional do nosso país 

Na visão de António Arroio, o atual momento da vida portuguesa exigia 

que a nação chegasse à consciência das suas riquezas e que para isso era 

preciso inquirir para saber. Existia até uma quantidade de intelectuais aptos 

para efetuar esses inquéritos e dotar o país com uma série de monografias 

valiosas que nos iniciassem no conhecimento exato de muitos aspetos da vida 

portuguesa e que do conjunto de todos os esforços devidamente preparados e 

dirigidos deveria resultar numa conceção das necessidades do ensino muito 

diferentes do que até a altura se tinha formado. 

Em relação ao quarto capítulo (vide pág.99), o Inspetor centrou-se na 

necessidade de organização de várias escolas a qual iria servir de base à 

discussão da comissão nomeada para formular a lei orgânica que no futuro iria 

abranger todos os serviços do Ensino Elementar Industrial, Artístico, Comercial 

e Preparatório. A comissão deveria funcionar como uma espécie de conselho 

de ensino industrial e comercial, de carácter permanente e não apenas 

temporário. Dada a questão, esta não pode deixar de acarretar a remodelação 

dos programas do ensino. A este respeito, eles deveriam ser organizados nas 

escolas como solução do inquérito submetido à crítica da Comissão 

Organizadora.  
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Feitas estas considerações, tendentes a encontrar maneira prática de 

descentralizar e dar autonomia às escolas, passa a expor qual deve ser a 

distribuição e organização das escolas pelo país. Organiza assim o restante 

capítulo em dois pontos: 

I – As nossas principais escolas; sua função social, necessidades do 

ensino a professar aí. Novas escolas e ramos de ensino a estabelecer. 

II – Algumas bases para um projeto de reorganização do ensino 

elementar, industrial, artístico, preparatório e comercial. 

No primeiro ponto, Arroio começa por enunciar as escolas de Lisboa, 

nomeadamente Industrial Marquês de Pombal, Industrial Afonso Domingues, 

Industrial Príncipe Real, Preparatória Rodrigues Sampaio e elementar de 

Comércio. Antes de passar à fase descritiva de cada escola, abre um 

parentese para se referir ao ensino das Artes Decorativas. 

Segundo ele, dado nas escolas industriais se fazer ao mesmo tempo o 

ensino industrial e o das artes industriais, tendo as escolas frequência 

considerável, dever-se ia separar completamente os dois ramos de ensino, o 

industrial e o artístico e reunir numa só escola toda a arte industrial em 

conjunto com o ensino normal do desenho. Essa escola de artes industriais, 

para além da indústria do móvel artístico, deveria ministrar o ensino da 

joalharia e ourivesaria, da cinzelagem, da gravura e pintura decorativa, da arte 

do livro, da escultura decorativa, da modelação, etc. Nessa escola, Arroio 

também propõe o ensino dos estilos decorativos, da história da arte e de 

noções de estética, o estudo de vários métodos de ensino, a especialização do 

desenho relacionada com as várias artes e com o emprego lógico dos 

materiais, abrangendo para além das artes citadas, a serralharia artística, os 

tecidos, a talha, a cerâmica, o vidro, etc.  

Refere ainda que o desenho arquitetónico deveria ser substituído pelo 

desenho de construção civil na parte meramente construtiva e não artística, 

sendo que o ramo da arte arquitetural ficaria a cargo da escola de artes 

decorativas nomeadamente a nível do mobiliário, da serralharia artística, etc. 

Menciona seguidamente cada escola em particular e o destino a ser dado ao 

ensino por elas ministrado. 
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Em relação ao Porto, formula a mesma necessidade que em Lisboa. A 

de se separar os dois ramos de ensino, o industrial e o das artes decorativas 

colocando-o em escolas diferentes. Enuncia as escolas existentes, Industrial 

Infante D. Henrique, de Desenho industrial Faria Guimarães, de Desenho 

Industrial Passos Manuel, preparatória no Instituto Industrial e Comercial do 

Porto, e elementar de Comércio, salientando que o ensino professado não é 

suficiente para as necessidades locais e que se devia estabelecer no ramo 

artístico o ensino do móvel moderno e da talha moderna, da ourivesaria e 

joalharia, da arte do livro, da pintura e escultura decorativas e da cerâmica. 

Menciona em seguida as escolas em particular e o destino a ser dado ao 

ensino por elas professado. 

 Para a nova escola de artes decorativas propunha o ensino da pintura e 

escultura decorativa, do móvel e talha modernos, da ourivesaria e joalharia, da 

arte do livro, da cerâmica, bem como a constituição de oficinas para cada um 

destes ramos. Refere ainda a necessidade do ensino teórico da estilização e 

da história das várias artes menores. 

Em relação a Braga, menciona o quadro de estudos em vigor na escola 

industrial Bartolomeu dos Mártires, e tendo em consideração que gostaria de 

ver estabelecido o ensino profissional da obra de madeira, da tecelagem e da 

ourivesaria, propõe um novo quadro de estudos, ressalvando no entanto a 

necessidade de um inquérito direto para apoiar a sua opinião. 

Em relação a Guimarães, salienta já ter realizado um longo estudo em 

1896/97116 para determinar o quadro de estudos da escola industrial Francisco 

de Holanda, repetindo, por isso, o plano de estudos então formulado. Nesse 

plano de estudos realça o curso de tecelagem, o ensino profissional da 

cutelaria e o trabalho dos coiros lavrados. Salienta por fim a necessidade de 

não se adiar a coleção de tecidos populares que se fazem numa área extensa 

em redor da cidade e cujos tipos decorativos se vão adulterando, e deviam 

estar reunidos num museu escolar. 

Em relação às escolas de Viana do Castelo e Vila Real julga não ser 

necessário ocupar-se delas nesse momento. No entanto, no caso da escola de 

                                                           
116 Não encontrámos o referido estudo 
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Viana, salienta a necessidade de se desenvolver mais a relação da escola com 

Afife, local de onde provêm a maioria dos operários estucadores, a 

necessidade de se proceder a uma coleção de rendas e tecidos locais. Por fim 

manifesta o seu desejo que para o seu museu se adquiram exemplares da 

antiga faiança de Darque, possibilitando assim que Viana pudesse ter um 

museu regional com as suas rendas, tecidos e cerâmica. 

Em relação à escola de Aveiro, refere que a escola industrial Fernando 

Caldeira estava destinada a desenvolver a indústria local de cerâmica. Salienta 

ainda a sua intervenção na organização da escola, sobretudo pelo decreto de 

24 de dezembro de 1909, lavrado sobre sua proposta, no qual mencionava as 

disciplinas a criar e o modo de se efetuar o seu ensino. Refere também que na 

altura já apontara para o problema das instalações da escola as quais não 

eram suficientes para o funcionamento da mesma. 

Em relação a Coimbra, salienta o desenvolvimento que se tem vindo a 

registar na escola industrial Brotero, sobretudo no domínio artístico. Aconselha 

no entanto que esta seja dedicada aos três ramos, o industrial, o comercial e o 

artístico. 

No que diz respeito à escola Bernardino Machado na Figueira da Foz, 

considera dever-se completar os dois ramos de ensino, o comercial e o 

industrial. 

Em relação à Covilhã, remete para o relatório que realizou em 1910 

sobre a escola industrial Campos Melo, no qual aponta os diversos aspetos 

para a solução da situação da referida escola. 

Tendo tratado dos principais centros industriais e das principais escolas, 

Arroio considera que em relação às restantes, nomeadamente as de Viseu, 

Peniche, Caldas da Rainha, Leiria, Tomar, Setúbal, Viana do Alentejo, 

Portalegre, Lagos, Ponta Delgada e Angra do Heroísmo é necessário que os 

respetivos diretores elaborem relatórios nos quais refiram a importância e 

natureza industrial, artística e comercial das respetivas terras, das reclamações 

feitas em relação ao ensino, da forma como este pode concorrer para 

beneficiar as industrias ou populações operárias locais, do movimento escolar, 
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etc. Estes relatórios constituiriam o primeiro elemento de informação como 

base para trabalhos futuros. 

Refere por fim as escolas de Faro e do Funchal, as quais, estando 

ligadas a centros produtores de especial importância mereciam um estudo 

especial e sério inquérito. 

Em relação ao ponto dois, Arroio expõe as bases da reorganização que 

formulou para serem presentes à comissão de reforma, de que salientamos 

resumidamente alguns pontos (e mantemos a numeração do relatório como 

nos anteriores): 

1 – A criação de uma comissão permanente encarregada de reorganizar 

o ensino elementar, industrial, comercial, artístico e preparatório dependente do 

Ministério do Fomento.117 

4 – Nenhuma escola, disciplina ou oficina nova, alteração ou supressão 

do ensino será decretada sem se apoiar num inquérito especial direto feito ao 

meio social e à escola.118 

5 – O inquérito direto atenderia sempre a todas as condições e 

circunstâncias do meio e mercado, do ensino que se lhe deve adaptar, das 

indústrias e situação do operariado local.119 

7 – Em relação aos Diretores das escolas, Arroio considera que sempre 

que assim se possa fazer, o Diretor do Ensino Industrial deverá ser um 

engenheiro; o do Ensino da Arte Industrial um artista.120 

14 – O ensino das Artes Decorativas, completado com todos os ramos 

de desenho artístico devidamente especializado, será estabelecido em escolas 

independentes em Lisboa e Porto; para esse fim será primeiramente transferido 

para a escola de Lisboa das escolas industriais Marquês de Pombal, Príncipe 

Real e Afonso Domingues todo o professorado e material desse ensino que aí 

haja e no Porto igual transferência será efetuada do Instituto Industrial e 

Comercial, da Escola Industrial Infante D. Henrique e da Escola de Desenho 

Industrial Faria de Guimarães, sendo que ambas estas escolas bem como as 

                                                           
117 In Arroio, António - Relatório sobre o Ensino Elementar Industrial e Comercial, Ministério do 
Fomento, 1911, pág. 213 
118 Idem pág. 214 
119 Idem pág. 214 
120 Idem pág. 215 
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três de Lisboa indicadas passarão a ministrar o ensino unicamente industrial. A 

escola de Lisboa compreenderá também o ensino normal de desenhos 

destinado a todas as escolas do país. Para a resolução completa da matéria 

desta cláusula, a comissão estudará a conveniência ou necessidade de 

completar o pessoal docente destas escolas com professores contratados no 

estrangeiro.121 

20 – Convinha ao ensino que as várias escolas possuíssem museus 

escolares onde se reúnam as matérias pedagógicas, os elementos de arte 

decorativa local, o folclore decorativo regional e tudo quanto possa concorrer 

para completar, fecundar ou nacionalizar o ensino.122 

21 – À comissão será submetido o seguinte plano de distribuição das 

escolas, formulado de harmonia com o espírito das bases anteriores:123 

 

Em Lisboa: 

1 – A Escola Industrial Marquês de Pombal onde se professará o ensino 

industrial. 

2 – A Escola Industrial Príncipe Real da qual se aproveitará apenas o 

que aí se encontra em matéria de ensino industrial para formar uma nova 

escola industrial. 

3 – A Escola Industrial Afonso Domingues deverá constituir-se em 

escola industrial e comercial. 

4 – A escola de artes decorativas e ensino normal de desenho. Esta 

escola que deverá ser estabelecida num ponto central da cidade terá o seu 

pessoal docente constituído pelos professores de desenho artístico e arte 

industrial provenientes das escolas industriais Marquês de Pombal, Príncipe 

Real e Afonso Domingues e ainda por pessoal de outras escolas ou contratado 

no estrangeiro que seja necessário para realizar o seu ensino de forma mais 

completa possível. Esta escola terá as oficinas que reclamam os cursos 

profissionais que a comissão julgar dever incluir no seu quadro de estudos. 

                                                           
121 Idem pág. 217 
122  In Arroio, António - Relatório sobre o Ensino Elementar Industrial e Comercial, Imprensa 
Nacional, Lisboa 1911, pág. 218 
123 Idem pág. 219 
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No Porto: 

10 – Escola Industrial infante D. Henrique, onde será professado o 

ensino industrial. 

11 – Escola Industrial Faria de Guimarães fazendo-se aí apenas o 

ensino industrial. Nesta escola instalar-se-á o ensino central da tecelagem para 

as províncias do Minho e Douro. 

12 – Escola de Artes Decorativas formada pela reunião de todos os 

elementos artísticos procedentes da Escola Infante D. Henrique, da Escola de 

Desenho Faria Guimarães e bem assim de Pintura e de Escultura Decorativas 

atualmente existentes no Instituto Industrial e Comercial do Porto. O se 

professorado será constituído por todos esses elementos e pelos que sejam 

necessários para satisfazer às necessidades do meio local. Esta escola terá as 

oficinas que reclamam os cursos profissionais que a comissão julgar incluir no 

seu quadro de estudos. 

 

Em Braga: 

15 – Escola Industrial Bartolomeu dos Mártires, ampliada com várias 

disciplinas, oficinas de arte decorativa, atelier de aprendizagem de tecelagem. 

 

Em Aveiro: 

17 - Escola industrial Fernando Caldeira, transformada numa escola 

industrial, artística e comercial. 

 

Em Coimbra: 

18 – Escola industrial Brotero, ampliada nas disciplinas e oficinas que já 

tem e transformada numa escola industrial, artística e comercial. 

 

Na Covilhã: 

20 – Escola industrial Campos de Melo, ampliada no seu ensino teórico, 

dotada de oficinas para o estudo da tecelagem. 

23 – A formação e proveniência dos professores e mais pessoal docente 

destinado às escolas de ensino masculino serão de vária natureza: 
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Os professores de desenho elementar, desenho ornamental e artes decorativas 

e ensino normal deverão sair da escola de artes decorativas e ensino normal 

para esse fim estabelecida. 

25 – A distribuição do tempo dos trabalhos escolares será estabelecida 

para cada escola, de harmonia com as suas exigências pedagógicas. 

28 – Uma reorganização geral do ensino elementar industrial, artístico e 

comercial, assente nas bases do presente trabalho, exige a construção de 

novos edifícios escolares adaptados a cada fim especial que se tenha em vista 

e destinado já às aulas, já aos trabalhos práticos: instalações 

dispendiosíssimas pela aquisição de aparelhos, máquinas e mais pertences de 

oficinas e laboratórios; pessoal numeroso e dignamente estipendiado; 

inquéritos e monografias cuja execução e publicação absorvem quantias 

importantes; museus pedagógicos e etnográficos que também se não realizam 

sem dispêndio.  

A comissão terá pois em vista que o seu trabalho consista 

principalmente na formulação precisa de todas as necessidades sociais do 

ensino, na elaboração dos projetos de cada um dos seus ramos ou casos 

expressos na respetiva função social; na organização dos orçamentos parciais 

referentes a esses projetos; no estudo e exposição dos vários casos por ordem 

da sua importância ou urgência social; e não na construção de um organismo 

único aplicado a todos os casos ou ramos de ensino indiferenciadamente. Esse 

trabalho é destinado a servir de base à política que o governo adotar para o 

nosso ensino, a qual naturalmente será relacionada com a política geral do 

estado e as disponibilidades do tesouro. 

Em conclusão ao que foi referido neste capítulo, o relatório de António 

Arroio aqui analisado surgiu como um documento crítico, por um lado, e por 

outro como um documento base sobre o ensino industrial, comercial e das 

Artes Decorativas em Portugal. Das ideias essenciais que podemos retirar em 

relação a esse mesmo relatório salientamos: 

António Arroio, no que concerne à legislação produzida e publicada 

realça o facto de esta reunir num só diploma aspetos de carácter administrativo 

e aspetos de carácter pedagógico. Nesse âmbito, advoga que tudo o que 
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concerne aos aspetos administrativos, estes fossem comuns a todas as 

escolas e por isso deviam fazer parte de respetivo decreto.  

Quanto à parte pedagógica, essa devia caber às escolas e devia ser 

precedida de respetivo inquérito que revelasse as necessidades do meio 

quanto à sua produção industrial e subsequente formação dos intervenientes. 

O Inspetor entendia que o ensino devia ser feito segundo as reclamações do 

meio social sendo que só desta maneira se podia atender à sua função social, 

à sua especialização e salienta a necessidade de se separar os dois tipos de 

ensino, o industrial de precisão e o de arte industrial ou de imaginação.  

Arroio considera que falta um inquérito que sirva para determinar as 

bases de um projeto de remodelação do ensino. Esse inquérito ou futuros 

inquéritos, segundo Arroio, deverão ser diretos e compreender três fases 

importantes, a bibliográfica, a investigação pessoal e a expressão monográfica. 

Retemo-nos na fase bibliográfica, para a qual Arroio refere a falta que existe de 

recursos em forma de monografia que permitissem ter uma conceção das 

necessidades do ensino. 

No que concerne ao desenho e ao seu ensino, Arroio preconiza a 

separação entre o ensino do desenho de essência industrial e o ensino do 

desenho artístico/decorativo. Refere a necessidade de formação pedagógica 

dos nossos professores que respeite a todo o tipo de desenhos nomeadamente 

no ramo do ensino primário, no ramo do ensino de precisão e no ramo 

respeitante aos desenhos ornamentais. Esse ensino deveria ser realizado 

através de um curso que preparasse os professores, salientando neste aspeto 

que o professor de desenho tem que deixar de ser o “artista que risca para ser 

o pedagogo que ensina a riscar”, ideia com a qual não estamos de acordo 

porque o ensino tem que estar ligado a uma prática.  

Em relação às Artes Decorativas propriamente ditas realça os seguintes 

aspetos: 

- A necessidade de conhecer o gosto pois este influencia diretamente a 

produção. Não deixa no entanto de realçar que a cultura artística é de natureza 

caprichosa e imprevista, mas que existe a necessidade de apurar o gosto geral 

do público o que de alguma forma se verificava nos últimos anos. 
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- A necessidade de uma Escola de Artes Decorativas, tanto em Lisboa 

como no Porto onde se ministrassem todos os ramos do desenho artístico, 

completada com oficinas dos respectivos cursos. 

- A necessidade de que estas escolas fossem complementadas por 

museus escolares, onde se reunissem materiais pedagógicos que pudessem 

complementar o ensino. 

- A remodelação das escolas existentes, especificando as que são de 

ensino industrial e as que são de ensino industrial, comercial e artístico. 

Por fim, Arroio salienta o papel que terá a comissão de reorganização do 

ensino, devendo esta ser de carácter permanente funcionando como uma 

espécie de Conselho do Ensino Industrial, Comercial e Artístico. 
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4.5 - Relatório sobre a situação da Escola Industri al “Campos Melo” 

da Covilhã - 1914 124 

 

O relatório sobre a situação da Escola Campos Melo teve como origem 

uma série de queixas feitas contra a referida escola, o que levou o Ministro da 

Instrução Pública a encarregar António Arroio de apurar as razões de tais 

queixas. A tal respeito, o relatório começa com a frase “a escola não dá”… e é 

sobre esse facto que Arroio construiu o seu relatório. De seguida António Arroio 

divide o relatório nos seguintes capítulos: 

1 – A escola industrial Campos Melo da Covilhã e a sua história 

2 – Reclamações contra o ensino feito na escola 

3 – O meio industrial da Covilhã. Destino do ensino a formular. 

4 – Plano geral do serviço a estabelecer presentemente: disciplinas, cursos e 

métodos de ensino 

5 – Pessoal docente da escola. Orçamento e despesas. 

6 – Instalações da escola. 

No capítulo 1, Arroio faz um resumo do currículo da escola desde a sua 

fundação até à atualidade (1912) 

 

Quadro das disciplinas 

 Decreto de 3 de Janeiro de 1884 

Desenho elementar 
Desenho industrial (arquitectural e ornamental) 
Aritmética e geometria 
Química industrial, especialmente aplicada à tinturaria  
Contabilidade industrial 
 
Decreto de 6 de Maio de 1884 

Juntam-se as disciplinas de: 
Desenho mecânico 
Geografia comercial e demográfica 
Geologia aplicada à indústria 
 
Decreto de 9 de Junho de 1885 
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Aprovado o regulamento da escola e junta-se a disciplina de: 
Língua francesa 
 
Decreto de 13 de Junho de 1888 

Criava junto da escola as oficinas de: 
Carpintaria 
Tinturaria 
Tecelagem 
 
 

A escola veria ser aprovado por portaria de 23 de Agosto de 1888 os 

programas de Desenho (elementar, ornamental, arquitetural e mecânico), 

Aritmética e Geometria, Língua francesa e Química industrial (com tinturaria e 

estamparia) e o programa da Aula de tecelagem. 

A escola segundo esse quadro de estudos, visava a formação de 

mestres tecelões e mestres tintureiros. Segundo Arroio, os cursos ministrados 

eram cursos técnicos, incompletos e de caracter médio e não cursos 

elementares destinados a formar simples operários. A oficina de tecelagem não 

era um ateliê de aprendizagem onde se educa o tecelão mas sim um 

verdadeiro ateliê onde se produziam amostras de todos os tecidos e se educa 

o mestre diretor da fábrica. 

Em 1891 a escola é classificada como escola industrial incompleta com 

o seguinte quadro de disciplinas: 

 

Decreto de 8 de Outubro de 1891 

Desenho elementar 
Aritmética e geometria 
Língua francesa 
Princípios de física e química 
Princípios de história natural 
Química industrial 
Oficinas de: 
Carpintaria 
Serralharia 
Fiação e tecelagem 
Tinturaria 
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Com a exceção da oficina de tecelagem nenhuma das outras oficinas 

funcionou. Por decreto de 5 de Outubro de1893 junta-se a disciplina de 

Desenho Ornamental e suprime-se o curso prático de Carpintaria 

Em 1897 fez-se para a escola novo quadro de estudos: 

 

Decreto nº 283 de 14 de Dezembro de 1897 

Desenho elementar 
Desenho mecânico 
Desenho ornamental e modelação 
Língua portuguesa 
Aritmética e geometria 
Princípios de física e química 

Por falta de autorização legislativa para o provimento de todas as cadeiras e oficinas 
só funcionaram: 
Desenho elementar 
Aritmética e geometria 
Princípios de física e química 
Oficina 
Lavores femininos  

 

À altura do relatório de Arroio, o quadro de estudos era o seguinte: 

 

Junho de 1914 

Desenho geral elementar 
Desenho ornamental e modelação 
Aritmética e geometria 
Língua francesa 
Princípios de física e química 
Oficinas de: 
Tecelagem 
Lavores femininos 
 
 

No fim desta apresentação, Arroio interroga-se porque na reforma de 

1897 foi suprimida a disciplina de Química industrial e a oficina de Tecelagem, 

sem que para isso ache resposta. E remata não se compreender como, no 

nosso primeiro centro produtor de tecidos de lã, era atribuída uma escola que 

apenas compreendia três disciplinas de carácter geral e nenhuns trabalhos 

profissionais relacionados com a especificidade da região. Interroga-se ainda 

se na altura seria conveniente restabelecer a escola com o espirito e com o 
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intuito pela qual foi criada ao tempo de António Augusto de Aguiar. Deveria a 

escola destinar-se à formação de mestres de tecelagem e tinturaria? Não 

seriam as necessidades de mercado da Covilhã diversas de quando a escola 

foi fundada em 1884125. 

Sendo que algumas reclamações tinham sido feitas a respeito do ensino 

a professar na escola Campos Melo e provenientes da própria cidade e 

abrangendo alguns anos, Arroio passa a citá-las e analisá-las, sendo que por 

esse modo poderia simplificar o problema de cuja resolução foi incumbido. 

2 – Reclamações contra o ensino feito na escola: 

As primeiras reclamações em relação ao ensino professado na escola 

provinham da mesma e foram feitas por parte do seu diretor já em 1903 – 

1904. Tendo sido ele mesmo um industrial de tecelagem e tendo feito o curso 

para professor de química aplicada à tinturaria e, nessa qualidade, colocado na 

escola, só podia lamentar que esta não estivesse a fornecer à Covilhã o serviço 

que deveria prestar. Arroio nomeia vários relatórios do diretor enviados para a 

Direção do Comércio e Indústria e cita uma longa exposição feita por este a 

pedido da referida Direção, datado de 12 de Fevereiro de 1913, na qual é 

referido que a escola estava desprovida de cadeiras de tecnologia e de prática 

fabril o que fazia com que esta tivesse pouca ou nenhuma influência nas 

indústrias locais. Na mesma exposição, considera que as disciplinas não têm 

conexão que as ligue e que o curso não é definido, sendo assim impossível 

criar alunos que prestem à indústria os serviços de que esta necessitava.  

E continua referindo que quando a escola tinha uma cadeira de 

tecelagem, embora incompleta e desacompanhada pelos cursos de mecânica, 

fiação e tinturaria ainda tinha dado excelentes mestres de tecelagem que 

encontravam colocação nas fábricas da localidade e de outros centros fabris. 

Sem essa cadeira, a qual foi reduzida a um curso noturno mas incompatível 

com as outras cadeiras por serem todas à mesma hora, não podiam os alunos 
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seguir o programa de um curso completo e só aprendiam os rudimentos mais 

básicos da tecelagem.  

Da mesma forma, refere a falta de um curso de mecânica que ensinasse 

a anatomia e a fisiologia do tear. Também em relação ao gosto artístico 

reclama por um museu industrial que permitisse o estudo completo do valor 

das matérias-primas, da sua combinação, da diversidade dos fios, etc. Na 

antiga organização o estado caótico dos cursos era remediado porque o 

horário permitia a frequência da oficina de tecelagem para além da frequência 

do ensino elementar da tinturaria e da carpintaria o qual deixou de existir a 

partir de 1901. 

Arroio sugere que uma nova organização do programa da escola deveria 

ser feita no intuito de fazer industriais, mestres de oficina e simples operários 

que exercessem influencia na indústria local. Para isso propunha o seguinte 

quadro de disciplinas: 

- Conhecimento das matérias-primas, seu valor industrial e comercial na 

preparação, para serem subordinadas à indústria de produção de fio. 

- Cardação e fiação, penteagem e fiação 

- Tecelagem manual e mecânica 

- Mecânica, sua generalidade e suas especificidades aplicáveis às máquinas 

de cardar, pentear, fiar, retorcer, tecer, ultimar. 

-Quedas de água, motores hidráulicos; eletrotecnia. 

- Acabamento dos tecidos 

- Aritmética e álgebra 

- Tinturaria e química industrial 

- Desenho industrial e gosto artístico, com o fim de criar novos tecidos. 

O curso completo deveria durar três anos, num horário semanal de 6 

dias. Os mestres poderiam apenas cursar qualquer das 4 ramificações da 

industria a saber: fiagem, tecelagem, tinturaria e ultimação. Restararia os 

cursos noturnos para operários nos quais através de conferências e de 

experiências se ensinaria durante uma hora por noite o uso das máquinas. 

No entender do diretor Teixeira, a escola deveria ser inteiramente 

remodelada no sentido de se ministrar o ensino profissional completo, com as 
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oficinas necessárias para o ensino prático e as teorias necessárias para a 

compreensão do que se ensinaria nas oficinas.  

Quanto ao operariado da região, destina-lhes cursos elementares com 

aulas noturnas e cursos mais desenvolvidos, para os alunos que desejassem 

habilitar-se a empregados ou contramestres. 

Para António Arroio, esta visão estava ainda presa à primitiva visão de 

António Augusto de Aguiar, sendo que, a seu ver o que mais importava ao 

diretor Teixeira era a formação de mestre de fábrica. Refere ainda que neste 

projeto a educação do operário se realizaria em cursos noturnos porque a 

prática profissional se deveria obter na própria fábrica. 

Relata ainda que, em fins de 1910, apareceram nos jornais de Lisboa 

vários artigos assinados por J. M. Campos Melo nos quais era pedido uma 

grande escola para a Covilhã a qual deveria ser  

“uma verdadeira fábrica dirigida por pessoal técnico de provada 

competência e formará o pessoal operário e dirigente que carecemos…”126  

Nos jornais da Covilhã, na mesma época começaram a aparecer 

reclamações contra “verdadeiras irregularidades praticadas na escola Campos 

Melo”. Em 19 de Dezembro desse mesmo ano, António Arroio teve que 

informar sobre o caso. Nessa informação incluiu os elementos que dispunha ao 

momento, indicando o que tinha sido o projeto de Aguiar para a escola da 

Covilhã e o estado em que a escola se encontrava. Formulou também um ante 

projeto de ensino que se afigurava conveniente ao momento concluindo pela 

necessidade de um inquérito direto na região a fim de determinar as bases a 

que a escola se destinaria. Nesse anteprojeto incluía a Tecelagem e Tinturaria, 

as Indústrias extrativas, o Comercio e o Trabalho caseiro e terminava 

formulando as linhas gerais do inquérito a realizar. No relatório geral de 5 de 

Abril de 1911127 além de publicar o plano de inquérito a que se referiu, 

apresentava um resumo da informação e fazia considerações sobre o problema 

da Covilhã, nomeadamente da força motriz indispensável às fábricas. Concluía 

que a reorganização da escola dependeria da transformação da industria local 
                                                           
126 Arroio, António – Relatório sobre a situação da escola Campos Melo da Covilhã, Imprensa 
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quando esta passasse a utilizar a hulha branca128 . A 9 de Janeiro de 1912, 

teve novamente de informar em relação a algumas reclamações procedentes 

do centro fabril sobre o ensino de Tinturaria aí necessário. Em relação ao 

assunto fez as seguintes perguntas: 

- Qual a forma do ensino a adotar? 

- Deverão aí formar-se tintureiros? 

Não lhe parecia, na altura, que o centro fabril exigisse grande número de 

tintureiros. Tudo o levava a afirmar que esse tipo de ensino tinha de ser 

adaptado à indústria local e que seria contraproducente estabelecer-se um 

curso regular, optando por um curso livre. Acrescenta ainda que nesta 

especialidade a escola da Covilhã poderia optar por uma Estação de consulta 

para a indústria local. Passado pouco tempo teve a ocasião de se avistar com o 

Sr. José Maria de Campos Melo que longe de insistir no grandioso projeto que 

defendia em 1910, tendo tomado consciência da crise que atravessava a 

indústria da Covilhã, acabou por aceitar as seguintes indicações: 

- Que um curso para formar tintureiros não tinha razão de ser para um meio tão 

pequeno como o da Covilhã; 

- Que se deveria adotar na escola uma Estação de consulta de tinturaria a qual 

bastaria para a indústria local; 

- Que em relação à tecelagem, a indústria local apenas necessita de operários 

educados para o qual só é necessário o atelier d’aprenttissage. 

Finalmente em 22 de maio de 1912 teve de informar sobre o projeto de 

organização de uma Escola autónoma de ensino médio, industrial e comercial 

tendo como anexo uma escola ménagère destinada às filhas dos operários. 

Esse projeto procedia da própria cidade e tinha pontos de contacto com o que 

preconizava o Diretor Teixeira. Em relação a este projeto, Arroio salientou o 

seguinte: 

A escola técnica destinava-se ao ensino das ciências e línguas e ao 

estudo das indústrias têxteis no intuito de formar: 

Mestres de fábrica 

Preparadores de matérias-primas 
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Tintureiros 

Debuxadores de tecidos 

Cardadores e fiadores 

Acabadores de tecidos 

Relata ainda qual o quadro das disciplinas a ministrar, quais as oficinas 

a estabelecer, o tipo de ensino, a responsabilidade dos programas, o 

provimento do pessoal, a administração e a dotação. E sobre este projeto 

informou: 

- Que não considerava necessário para o centro fabril da Covilhã uma escola 

daquela importância mesmo que a indústria fosse fornecida pela hulha branca. 

- Que em relação ao problema da tecelagem, só aos grandes centros de 

fabricação competiam ter grandes escolas e, dentro da indústria têxtil os 

grandes centros eram Lisboa e Porto. 

Concluiu pois que este projeto seria absolutamente insustentável. 

Quanto à escola ménagère informava que o assunto ainda não fora estudado e 

questiona como seria possível fundar na Covilhã a primeira escola portuguesa 

de trabalho caseiro sem a devida preparação (refere a situação da Bélgica a 

qual em 1900 já possuía 300 escolas deste tipo). Achava acertadas a 

emancipação pedagógica e a criação de uma comissão escolar, mas lembrava 

que a autonomia tem limites naturais que cumpre não esquecer. No entanto, 

considera acertadas duas propostas: a emancipação pedagógica e a criação 

de uma comissão administrativa extraescolar. Finalmente, referia-se ao destino 

que a escola teria em vista. No referido projeto, havia para ele uma tendência 

liceal que não se parecia coadunar com o espírito do ensino técnico. Julgava 

ser essa organização condenável, sendo que o caracter do ensino técnico se 

deveria dedicar ao ensino elementar para operários. 

Era este o estado do estudo feito na repartição do Ensino Industrial e 

Comercial. Segundo Arroio, como se podia verificar, tinha havido uma primeira 

ideia de carácter grandioso e por isso mesmo não teve concretização prática e 

nada se tinha renovado na escola. Paralelamente, na repartição do trabalho 

industrial do ministério do fomento, tinha-se ordenado que se procedesse a um 

inquérito por solicitação dos operários das indústrias têxteis do território, tendo 
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sido nomeada uma comissão de 18 membros. O decreto que o ordenava era 

acompanhado por um questionário – memorando com os seguintes pontos: 

Parte 1 – Informações técnicas 

Parte 2 – Informações económicas 

Parte 3 – O operário 

Arte 4 – A indústria 

Parte 5 – Situação da indústria 

Este relatório segundo Arroio supõe, nunca foi levado a efeito até à 

altura. Queria no entanto crer que se isso tivesse acontecido, ter-se ia juntado 

uma valiosa monografia. 

 

3. O meio industrial da Covilhã: destino do ensino a formular 

Para se informar em relação ao que lhe fora ordenado, Arroio deslocou-

se à Covilhã. Nos dias que lá permaneceu, refere que pôde consultar 

industriais e operários da localidade, professores, negociantes que aí iam fazer 

as suas encomendas, fornecedores de matérias-primas e caixeiros-viajantes. 

Reuniu portanto um grande número de dados, no intuito de contribuir para uma 

solução. 

Refere, no entanto, um dado que lhe fazia falta, a ver, a bibliografia, a 

qual deveria compreender a história da indústria têxtil da Covilhã e a sua 

evolução, o estudo das ribeiras da serra, todos os resultados de inquéritos 

efetuados, as estatísticas existentes relativas ao operariado e às máquinas da 

indústria têxtil, todas as memórias publicadas sobre o problema da Covilhã nos 

seus vários aspetos. 

Um dos primeiros pontos que estudou foi a questão dos subsídios 

concedidos à escola. Apurou que, a 6 de maio de 1912, a câmara municipal da 

Covilhã havia votado um subsídio pecuniário para auxiliar a remodelação da 

escola. O projeto indicava no entanto que os exames das disciplinas que no 

futuro aí se professassem deveriam ter equivalência aos dos liceus nacionais 

do país. Outras indústrias manifestaram-se prontas a subsidiar a escola mas, 

devido à situação do mercado, este subsídio seria sempre mais ou menos 
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falível. Considera ser este o ponto mais delicado da situação e que carecia de 

maior estudo. 

“A escola não dá. O que ela deve dar.”129 

Foram várias as informações que obteve a tal respeito, as quais expõe. 

a) Informações industriais: 

Que a escola em tempos formou mestres, que estavam agora a dirigir as 

fábricas. Que a escola deveria trabalhar como fábrica e só assim daria à 

Covilhã o que ela necessitava; 

Que se devia introduzir o tear mecânico e não se limitar ao manual; 

Que se deviam formar mestres em todas as especialidades da indústria têxtil 

mas que fossem só operários muito se ganharia, desde que bem industriados; 

Que os mestres para a escola deviam vir de fora; 

Que era necessário tratar-se do ensino da tinturaria para o qual bastaria uma 

station de recherche e um curso livre; 

Que era indispensável tratar-se na escola da preparação da lã (lavagem, 

cardação, fiação e penteação); 

Que se deveria ensinar também o acabamento 

Que a escola menágere era indispensável para a vida do operário; 

Que as instalações da escola no edifício dos jesuítas tinham sido um fracasso. 

Tocou ainda outros dois pontos, a ver, o trabalho de menores e a sua 

educação e a direção da escola. Em relação ao primeiro, considerava 

necessário proporcionar um certo tipo de ensino aos que estavam empregados 

nas fábricas, sendo que os próprios industriais o reconheciam. Em relação à 

direção da escola havia quem pensasse que deveria ser estranha à indústria 

local ou, pelo contrário, apoiando-se nesta e que o seu diretor poderia ser um 

industrial devidamente preparado. 

b) Informações de operários: 

Que o operário necessitava, em primeiro lugar, saber calcular a metragem a fim 

de poder ser ele a estabelecer o custo da mão-de-obra, devia bem conhecer o 

debuxo e bem montar o tear; 
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Que o ensino devia ser diurno (uns) e principalmente noturno; 

Que se deviam ensinar todas as operações que constituem as indústrias têxteis 

desde a preparação ao acabamento; 

Que, para algumas dessas operações, existiam mestres na Covilhã, mas que 

para a tinturaria e o acabamento seria preferível mandar-se vir do estrangeiro a 

fim de trazer novos processos de fabricação; 

Que era necessário estabelecer a escola menágere porque havia raparigas na 

Covilhã que casavam sem estarem preparadas para a vida caseira; 

c) Informação dos professores e mais pessoal docente da escola 

O professor Teixeira, diretor da escola, insistia no ensino atrás exposto e que 

era indispensável mudar a escola do atual lugar para o teatro velho; 

Que a maior parte dos alunos iam para tecelagem com apenas o 1º ano de 

desenho o que não bastava; 

Que o curso noturno não podia durar mais que duas horas; 

Que o curso diurno tinha uma frequência diminuta; 

Que não podendo os menores ausentar-se da fábrica, poderiam fazer-se aulas 

à noite e trabalhos manuais durante o dia; 

O professor de desenho, que compreendia o problema do ensino em relação à 

indústria informava: 

Que os rapazes têm de fazer o desenho rigoroso todo na escola, não se 

podendo limitar a fazer croquis cotados, desenhando depois rigorosamente em 

casa, por falta de meios e tempo; 

Que na escola há bom material de desenho à mão livre; 

Reclamava ainda material para desenhar e estilizar do natural (para tecelagem) 

e também necessitava de desenhos e modelos para os lavores femininos; 

Que se devia desenvolver o desenho rigoroso para os serralheiros; 

O mestre de tecelagem reclamava 2 teares de liso e novo material de 

preparação; 

Que os rapazes aprendessem mais desenho antes de se inscreverem no seu 

ateliê; 

A mestra de lavores femininos dizia que as raparigas, sendo filhas de operários 

e morando longe da escola, faltam muito; 
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Que desejavam todas elas aprender costura pelo que faltavam máquinas; 

Que não queriam fazer bordados, mas somente ser costureiras de roupa 

branca. 

Como se pode ver, salienta Arroio, existia na Covilhã um desejo comum 

das várias classes sociais sobre o valor educativo da escola e sobre o seu 

ensino ser modificado e adaptado às necessidades locais. No entanto acha que 

todas estas indicações não eram suficientes sem se conhecer o meio industrial 

da região 

O problema da Covilhã poderia parecer, diz Arroio, que sendo resolvido 

o problema da escola se resolveria o problema em que se debatia a indústria 

covilhanense à altura. Ora, para ele, tal não era o caso, sendo este de natureza 

económica, entrando o ensino técnico como fator. E acrescenta que no 

momento, só parte desse ensino deveria ser instalado tendo em vista uma 

posterior evolução. 

Apresenta uma exposição do Dr. Ramada Curto, deputado da nação 

pela Beira Baixa e que sintetiza e caracteriza a região em relação aos seus 

habitantes, aos operários, à agricultura, etc. e termina referindo-se à “hulha 

branca” como parte da resolução do problema, dado que poderia trazer força 

motriz mais barata e potente. No presente estava a Covilhã ainda obrigada a 

empregar a “hulha preta” que lhe ficava a preços elevados em comparação ao 

que custava nas zonas da beira-mar. 

Outro dos defeitos que Arroio encontrava nas indústrias da Covilhã era o 

facto de não se especializarem. Todas faziam tudo sem estarem preparadas 

para isso, causando a imperfeição dos artigos e aumentando o preço. 

Considerava pois que em relação à tecelagem as fábricas da Covilhã se 

deviam especializar. 

Outro dos problemas que Arroio menciona é o facto de a Covilhã ser o 

único centro têxtil onde existia desemprego e salienta que, nesses casos, a 

falta de preparação dos operários para se ocupar de outros trabalhos derivava 

do facto da escola não os ter preparado para isso. Assim considerava que o 

plano de instrução técnica deveria fornecer ao operário uma educação 

profissional completa mas não reduzida a uma só especialidade. E pensa que, 
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no futuro, tanto a indústria mineira como a indústria eletrotécnica haviam de 

reclamar novo e mais completo ensino técnico. 

Destino do ensino na Covilhã: 

Feitas as considerações anteriores, Arroio levanta as seguintes 

questões: que género de ensino técnico se deve estabelecer na Covilhã? A que 

destino devia ele satisfazer? A sua produção na altura exigiria um ensino 

completo de vários graus que se adaptasse a todas as regiões do país? A 

Covilhã dispunha de elementos suficientes para ser o principal centro educativo 

de lanifícios do país? A seu ver não. Nas circunstâncias da altura, o ensino a 

estabelecer deveria melhorar quanto possível a fabricação dos artigos, 

preparando os operários para a especialização. E como havia também 

necessidades noutras indústrias, as extrativas e as eletrotécnicas, isso deveria 

ser tido em consideração. 

4. Plano geral de serviço a estabelecer presentemente 

Disciplinas, cursos e métodos de ensino. 

Tendo em vista o que Arroio havia assinalado em relação à situação da 

Covilhã e da sua escola, propôs o seguinte: que o ensino a estabelecer deveria 

ter como fim a formação do operário. O tipo geral dos trabalhos manuais a 

estabelecer deveria ser o do atelier d’aprentissage, o que equivale a dizer o de 

uma pequena oficina que reproduzisse o que se realizava na fábrica. O intuito 

era o de que o operário passasse da escola para a fábrica de forma a ter o 

menor número de surpresas e incertezas. Todo esse espirito deveria dominar 

todas as classes, tanto as destinadas a menores como aos adultos. Põe de 

lado a formação de mestres, dependendo esta do emprego da “hulha branca” e 

no caso de contra mestres, a sua formação dever-se-ia à sua pratica 

profissional. 

Das secções da prática profissional para os lanifícios enumera as 

seguintes: 

1. Preparação, compreendendo matérias-primas, preparação 

propriamente dita, cardação, penteação e fiagem; 

2. Tecelagem, compreendendo debuxo, montagem de tecidos, 

tecelagem manual e mecânica; 
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3. Tinturaria, compreendendo o branqueamento; 

4. Acabamento de tecidos; 

E limita para a escola somente a atividade de tecelagem por ser a mais 

urgente e a menos dispendiosa. Acrescenta que o estudo das matérias-primas 

deveria ser feito num museu tecnológico, organizado com donativos da 

indústria. As outras secções seriam ensinadas tanto quanto possível em 

oficinas parciais ou laboratórios escolares. Procurava pois, neste projeto de 

organização, tornar os estudos eminentemente práticos. Considerava ainda 

que a escola devia ser completada com a serralharia civil e a eletrotecnia.  

Assim, propõem o seguinte quadro de disciplinas: 

1. Desenho geral elementar 

2. Desenho ornamental 

3. Língua portuguesa 

4. Aritmética e geometria 

5. Língua francesa 

6. Princípios de física e química 

7. Noções elementares de mecânica e eletrotecnia 

8. Química industrial: 

A. Matérias-primas compreendendo nesta disciplina noções de preparação, 

cardação, penteagem, fiação e acabamento 

B. Debuxo, compreendendo esta disciplina a montagem de tecidos e a 

tecelagem manual e mecânica 

C. Tinturaria (estação de consulta, curso livre) 

D. Lavores femininos 

Com estas disciplinas constituir-se-iam os cursos de Fiandeiro, Tecelão, 

Acabador, Debuxador, Costureira e, posteriormente, Serralheiro mecânico e 

montador eletricista. 

Em relação aos métodos pedagógicos, estes deveriam ter em conta que 

a passagem da escola para a vida profissional deveria realizar-se o menos 

bruscamente possível, sendo por isso importante que o aluno tivesse bem 

patente os factos reais da profissão. O próprio ensino teórico deveria 

relacionar-se com o prático.  
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Assim, Arroio enumera os princípios a seguir: 

1 – Dar tempo à reflexão do aluno para este achar por si só a solução 

dos problemas 

2 – Ligar os trabalhos com o ensino teórico 

3 – Desenvolver a habilidade do aluno nas manipulações 

4 – Dar instrução individual intensiva para emancipar o aluno 

5 – Desenvolver o espírito de iniciativa, como preparação para novos 

problemas. 

Acrescenta que era necessário que os respectivos programas fossem 

estabelecidos em conexão com as necessidades locais, tendo em vista o seu 

destino. Deviam pois ser formulados na própria escola. 

5. Pessoal docente da escola 

Neste ponto, e feitas várias considerações sobre a docência no ensino 

técnico, Arroio enumera três géneros de capacidades que o pessoal docente 

deve possuir:  

- Capacidade técnica garantida por um diploma de curso. 

- Capacidade profissional justificada por anos de prática da profissão. 

- Capacidade ensinante ou pedagógica, que só os estudos normais 

podem conferir. 

Propõem seguidamente o quadro do pessoal docente distribuído pelas 

respectivas disciplinas: 

- Um professor para as disciplinas de Desenho 

- Um professor para Língua Portuguesa e Francesa 

- Um professor para Aritmética, Geometria e noções elementares de Mecânica 

e Eletrotecnia 

- Um professor para princípios de Química e Química industrial 

- Um professor e um mestre jornaleiro para a disciplina de matérias-primas 

- Um mestre jornaleiro para debuxo e tecelagem 

- Um professor para tinturaria 

- Uma professora para lavores femininos. 
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6. Instalações da escola: 

Neste último capítulo Arroio fazia referência às instalações da escola as 

quais eram um problema para o funcionamento da mesma, devendo optar-se 

por umas novas, no edifício chamado de Teatro velho, o qual poderia sofrer as 

transformações necessárias a um edifício escolar. 

Neste relatório podemos ver vários elementos que pautaram o trabalho 

de António Arroio enquanto inspetor do Ensino Industrial. Começamos pelo 

relatório propriamente dito. Aqui podemos constatar a sua preferência por um 

relatório direto, que lhe permite contactar in loco e pessoalmente com os 

elementos relacionados com as questões em causa. Não nos podemos 

esquecer que, para Arroio, as escolas industriais devem ser antes de mais uma 

exigência do meio onde estão ou foram instaladas. E é essa relação entre 

escola e meio que Arroio procura resolver. 

Depois, há a realçar o cuidado que Arroio põe no levantamento da 

questão, rodeando-se da maior quantidade de elementos possíveis, desde 

legislação a artigos de jornais, etc. E aqui há a referir uma das suas 

insistências na falta de elementos bibliográficos que caracterizem os locais por 

onde passou, nos seus diversos aspetos. De referir também a forma como 

Arroio faz o levantamento do problema, tentando abarcá-lo nas suas diversas 

vicissitudes. Se por um lado investiga as razoes económicas e industriais que 

lhe estão na origem, não deixa de as relacionar com os factos sociais que daí 

advêm, numa preocupação abrangente. 

A nível pedagógico também podemos encontrar os princípios pelos 

quais pauta a sua atuação: 

1. A insistência no ensino técnico realizado de forma prática para a qual as 

disciplinas teóricas funcionam como um contributo. 

2. A aproximação das práticas na escola à realidade das indústrias. 

3. A autonomia dos programas tendo em vista a realidade profissional 

como fim a atingir. 

4. A necessidade da constituição de museus industriais como 

complemento ao ensino na escola. 
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Para concluirmos sobre este capítulo, em relação ao trabalho de António 

Arroio enquanto inspetor das escolas industriais, importa referir que não 

conseguimos reunir todos os dados que permitissem concretizar uma visão 

exaustiva do seu papel. No Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas, 

Comércio e Indústria encontramos unicamente o seu processo enquanto 

Engenheiro dos caminhos-de-ferro. O mesmo Arquivo não possui nenhum 

documento da Inspeção da Circunscrição das escolas Industriais do Norte nem 

da Inspeção quando transformada numa só. Encontrámos essa documentação 

na Torre do Tombo, composta pelo Relatório de reorganização das Escolas 

Industriais do norte de 1897, pelo copiador de correspondência dos anos de 

1893/94, 1894/95, 1895/96, 1897/98 e 1902/1906 e pelo Expedidor de ofícios 

dos mesmos anos.  

Dos relatórios mencionados por Arroio, nomeadamente os de 22 de 

Maio de 1895 e 31 de outubro de 1896 não encontramos vestígios. Por outro 

lado, no espólio pessoal de António Arroio, não encontramos nenhum 

documento referente ao assunto (é composto sobretudo por apontamentos 

sobre música e por correspondência). Assim, tivemos que nos cingir à 

documentação publicada pela Imprensa Nacional e por algumas referências 

que encontramos das quais não foi possível encontrar a fonte. 

O trabalho de António Arroio em relação ao ensino industrial é ainda 

anterior à sua nomeação como inspetor, quando, em serviço pelo Ministério da 

Obras Públicas no estrangeiro, lhe é solicitado que obtenha informações sobre 

o funcionamento da escola industrial de Friville-Escarbotin na Bélgica, em 

1888. Em 1892 inicia funções como Inspetor da Circunscrição Norte, 

sucedendo a Joaquim de Vasconcelos. Posteriormente, em 1899, com a 

extinção das duas inspeções passa a exercer a função de inspetor geral, até à 

extinção desta em 1923. Interromperá estas atividades pontualmente, logo em 

1900 para fazer parte da Comissão portuguesa à exposição Universal de Paris 

(juntamente com Ressano Garcia e Francisco de Lacerda) desse e quando da 
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organização da exposição portuguesa no rio de Janeiro em 1908, da qual co- 

organiza o catálogo (Notas sobre Portugal)130. 

Podemos caracterizar o desempenho das suas funções como altamente 

interventivo. Para além dos relatórios anuais que estava obrigado a realizar, 

Arroio foi ainda solicitado a informar sobre a situação de diversas escolas (o 

Relatório de 1897 assim o demonstra, para além do relatório sobre a escola 

Campos Melo e sobre a reorganização do ensino em Setúbal e Alenquer,) e 

realizar uma missão de estudo no estrangeiro.  

No que concerne o seu trabalho junto das escolas, há a salientar o 

método exaustivo que utilizou, através de um inquérito direto, onde apurava as 

várias circunstâncias e necessidades que influenciavam o funcionamento 

destas, propondo posteriormente o currículo a adotar. Nesse aspeto, Arroio 

sempre foi defensor da autonomia das escolas (tanto pedagógica como 

financeira), por a seu ver, elas serem uma exigência do meio e ser para esse 

meio que exerciam a sua função. Não tinha pois uma ideia abstrata do ensino 

mas sim que este se devia adequar a uma necessidade. Essa adequação 

resolve-a através do quadro das disciplinas que diversas vezes propôs, 

procurando evitar abstrações, que certamente não eram compreensíveis pelos 

destinatários,  optando antes pelo aspeto prático e útil da realização. 

Em relação à missão de estudo que efetuou no estrangeiro, esta 

permitiu-lhe ter uma visão atualizada sobre o funcionamento, do ensino 

industrial e as suas diversas práticas, quer a nível da organização das escolas, 

quer dos métodos pedagógicos utilizados, podendo assim transpor para a 

nossa realidade o que achou poder-se adequar. De salientar, neste ultimo 

ponto, o levantamento que fez sobre o ensino do desenho o qual lhe permitiu 

defender a ideia da separação entre desenho industrial e desenho ornamental, 

realçando neste ultimo a necessidade de especialização. 

Deixámos para o fim o Relatório sobre o ensino Elementar, Industrial e 

Comercial de 1911. Neste, Arroio faz o levantamento das diversas 

circunstancias que influenciam o ensino industrial, propondo uma série de 

soluções que mais tarde viriam a ser concretizadas. Destas, a que mais 
                                                           
130 Júdice, António Teixeira, Pref; Arroio, António – Notas sobre Portugal: Exposição Nacional 
do Rio de Janeiro, secção portuguesa, Imprensa Nacional, Lisboa 1908-1909 
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importância terá tido, foi a constituição das escolas de artes aplicadas (primeiro 

a Escola de Arte Aplicada de Lisboa, futura escola António Arroio, 

posteriormente a escola Soares dos Reis no Porto). 
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5. Reflexões sobre o desenho e a sua educação 

 

António Arroio, no seu relatório de 1911 sobre a Missão de estudo que 

realizou a algumas escolas do ensino industrial, já tinha abordado a 

problemática do desenho professado nessas escolas. Resumindo o que aí 

expôs, divide o desenho em duas categorias que considera completamente 

separadas, tanto em espirito como em métodos e aplicações. São elas o 

desenho de indústria e o desenho de arte. O desenho de indústria, porque 

definitivamente orientado para a produção de objetos, é um desenho rigoroso, 

de base geométrica. O “croquis” à mão livre serve-lhe como apoio, mas todo o 

restante desenvolvimento se baseia na precisão. O método de ensino 

geralmente utilizado era a representação do objeto no quadro feita pelo 

professor ou então a utilização de um modelo. O aluno, realizava o “croquis” à 

mão livre e posteriormente o desenho rigoroso. 

Por seu lado, o desenho de arte (Arroio exclui o desenho realizado pelos 

artistas pois utiliza processos intuitivos), mais especificamente o ornamental, 

não tem essa função. Como já referimos, a decoração ou ornamentação era 

tida como algo que se acrescentava ao objeto. Por isso Arroio considera131 que 

o seu desenho deve ser especializado, isto é adequado aos materiais que 

utiliza e às superfícies onde é aplicado, como também à forma de desenhar e 

de estilizar. 

Nas diversas considerações que faz sobre o ensino do desenho (mais 

especificamente o ornamental), salienta que à altura ainda não se tinha 

encontrado um método definitivo. Nalguns casos banira-se a estampa, noutros 

banira-se o gesso. Em relação à utilização deste ultimo, Arroio critica a cópia a 

partir de modelos da antiguidade clássica e do renascimento, considerando-a 

desajustada em relação à realidade, porque apresentavam formas hieráticas e 

cheias de convencionalismos132. Contrapõe-lhe a necessidade de movimento 

de forma a animar de vida real o modelo. Salienta no entanto, que apesar desta 

falta de um método, já se entendeu que no capítulo da arte ornamental é 

                                                           
131Arroio, António - Relatório sobre o Ensino Elementar Industrial e Comercial, Imprensa 
Nacional, Lisboa 1911, pág.319 
132 Idem pág.317 
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necessário um material pedagógico especializado, da mesma forma que é 

especializado o seu desenho mesmo a nível de estilização. 

Em 1918, Arroio faz parte de uma comissão nomeada para fazer um 

estudo para a remodelação do ensino artístico e sobretudo no que respeita o 

ensino das Belas Artes (dos elementos que faziam parte da comissão, Arroio 

era o único ligado às Belas Artes). A partir das conclusões dessa comissão, é 

decretado que133: 

- A 1ª cadeira da Escola de Belas Artes de Lisboa passava a ter a 

designação de geometria descritiva e compunha-se de: 

1 – Desenho linear geométrico 

2 – Princípios de geometria descritiva e perspectiva geral 

3 – Geometria descritiva 

4 – Perspectiva aplicada às artes plásticas 

- A 2ª cadeira passava a ter a designação de Desenho e Composição 

ornamental e compunha-se de: 

1 – Desenho de ornato e relevo 

2 – Modelação de ornato 

3 – Exercícios elementares de estilização ornamental 

4 – Composição decorativa 

Desta remodelação, nota-se a intenção de dotar os futuros artistas de 

conhecimentos a nível do desenho ornamental na intenção certamente de que 

o ensino das artes decorativas se estendesse aos níveis superiores da 

educação ou como forma de os habilitar para o ensino134. 

Já no fim da sua vida, Arroio prefacia o livro “O ensino infantil e o 

desenho na escola primária” de José Pereira (Arroio morre em 1934 e o livro é 

editado em 1935)135. Aí Arroio traça a evolução do caráter do desenho tendo 

como base os Congressos dos professores de desenho de 1904, 1908 e 1912.  

                                                           
133 Decreto nº 5:053 de 19 de dezembro de 1918 
134 “Em 1913 os professores da Escola de belas Artes reclamavam para os diplomados da 
mesma, a preferência na regência das cadeiras de desenho dos liceus” in Calado, Margarida – 
O ensino do desenho 1836-1987, in “O risco inadiável” o caderno do desenho, Escola Superior 
de Belas Artes, Lisboa 1988 
135 Pereira, José – O desenho infantil e o desenho na escola primária, Imprensa Nacional, 
Lisboa 1935 
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Em relação ao congresso de 1904, salienta que se afirmou na altura ser 

o desenho: 

“um dos recursos indispensáveis a todas as pessoas, qualquer que seja 

a sua profissão. Todos necessitam saber desenhar pois o desenho é, antes de 

mais, uma escrita que exprime ideias que não podem ser expressas por 

palavras” 136  

E se nele há aspetos artísticos também existe como meio de 

comunicação e como instrumento prático, universal e independente de 

influência estética como a linguagem escrita.  

Nesse congresso de 1904, os professores de Paris e do departamento 

do Sena, formularam uma série de considerações, que transcrevemos na 

íntegra dada a sua atualidade: 

“1º Que, apesar dos progressos realizados no ensino, apesar da real elevação 

do nível intelectual, não tem sido devidamente apreciado o papel do desenho; 

2º Que o ensino do desenho, tal como exista na altura não era ainda bem 

compreendido por muitos, mesmo os que dele necessitam 

3º Que era necessário dar ao ensino do desenho maior extensão e 

aplicação…. 

4º Que infelizmente o desenho aparece muitas vezes referido entre as 

disciplinas acessórias ou facultativas. 

5º Que um tal estado das coisas contribui para manter muitas pessoas na ideia 

errada de que, fora a sua aplicação direta às belas artes e Indústria, o desenho 

não passava de um entretenimento e por isso dispensável sem prejuízo de 

maior.”137 

Acrescentam ainda as seguintes considerações: 

“6º Que o desenho é um meio universal de expressão, orientação e criação e 

que o seu emprego se torna útil na vida prática tanto quanto aos interesses, 

relações e documentação, como às distrações. 

7º Que o desenho desenvolve as faculdades de observação e de análise, 

aperfeiçoa o gosto ao mesmo tempo que desperta o sentimento estético e que 

o seu estudo deve intervir na educação da infância. 

                                                           
136  Pereira, José – O desenho infantil e o desenho na escola primária, Imprensa Nacional, 
Lisboa 1935, pág. VII 
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8º Que o conhecimento do desenho, sob uma forma qualquer, com maior ou 

menor arte ou correção se deve tornar cada vez mais indispensável a 

todos.”138 

Os professores propõem-se renovar dois dos pareceres formulados no 

Congresso de 1900: 

“1º Que o ensino do desenho figure em todos os programas de estudos como 

matéria obrigatória. 

2º Que nos estabelecimentos de instrução o desenho seja ensinado não só co 

mo disciplina autónoma mas também como auxiliar de exercícios de forma 

literária ou estética.”139 

Formulam ainda uma outra proposta. 

“3º Que se procure realizar em todas as nações civilizadas e industriais uma 

propaganda tendente a difundir o desenho nas várias classes sociais como 

elemento de expressão. 

O Congresso, depois de ouvir a opinião de vários dos seus membros, aprovou 

essas propostas tendo acrescentado ainda: 

4º Que a instrução siga a lei do desenvolvimento natural da criança e que o 

desenho, tratado como língua, se converta para todas as crianças num meio 

voluntário de expressão 

5º Que a entrada nas escolas técnicas ou profissionais e nas escolas de ensino 

superior seja subordinada a um exame, no qual o desenho faça parte como 

qualquer outra disciplina 

6º Que a sala da escola seja de bonito aspeto e que graças à sua decoração, 

produza uma impressão agradável aos alunos, contribuindo para desenvolver 

neles o gosto artístico.”140 

Para além destas considerações, Arroio acrescenta que se emitiu um 

parecer que deve ser longamente ponderado por quem se ocupa dos primeiros 

graus de ensino: 

Considerando que a evolução da criança determina a marcha de todo o 

ensino racional, que o desenho deve refletir o mundo em que vivemos, que tem 

por fim imediato a compreensão e representação das aparências visíveis e 

                                                           
138

 Pereira, José – O desenho infantil e o desenho na escola primária, Imprensa Nacional, 
Lisboa 1935, pág. VIII 
139 Idem pág. VIII e IX 
140 Idem pág. IX 
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possui as características de uma língua viva, que o seu emprego deve ser 

portanto fácil e a mão obedecer vivamente ao pensamento e que tem como fim 

superior levar à compreensão estética da natureza da arte.  

O congresso foi de parecer que na escola primária, o desenho 

elementar, é fundamental e se torne o ensino: 

“Evolutivo como adaptação, Realista como inspiração, Geral como aplicação 

Espontâneo como execução, Estético como educação”141 

No mesmo Congresso, adotou-se a mesma conclusão para o ensino 

secundário. Em relação à formação de pessoal docente a cargo de quem 

ficaria o ensino do desenho, o Congresso emitiu o seguinte parecer: 

“1º Que os resultados do ensino do desenho e da cultura artística em todos os 

graus dependem da instrução recebida pelo mestre”142.  

Como consequência, deve a instrução dos mestres das escolas ser 

objecto dos maiores cuidados. 

“2º Para frequentar as escolas normais e quaisquer outros estabelecimentos 

onde se prepara o pessoal docente para o ensino do desenho, os candidatos 

devem receber todos os conhecimentos necessários (psicológicos, 

pedagógicos, estéticos, etc.)”143 

No congresso de 1908, efetuado em Londres, estudaram-se ainda 

algumas questões relacionadas com os princípios tratados nos dois 

Congressos anteriores sobre o ensino de carácter geral. Nota Arroio que o 

movimento originado no congresso de 1900, coincidia com a revelação que 

nele se fez do chamado método de Prang, do nome do editor de Boston que o 

publicou, método esse considerado como tendo achado a solução prática das 

questões debatidas. Esse método, diretamente influenciado pelos processos 

utilizados nas escolas do Japão, dá ao aluno a vantagem de ver em grande, de 

não se deter no desenho de figuras pequeninas. 

No Congresso de 1912, em Dresden, nota Arroio que144, para além da 

total ausência dos países latinos como Portugal e a Itália e apesar dos esforços 

                                                           
141 Pereira, José – O desenho infantil e o desenho na escola primária, Imprensa Nacional, 
Lisboa 1935, pág. X 
142 Idem pág. X 
143 Idem pág. X 
144 Idem pág. XI 
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da França, estes ficavam muito aquém do que se observava nas exposições 

dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. E que o próprio Japão não tinha 

acompanhado os progressos realizados pelas nações que seguiram o impulso 

americano. 

Em relação ao nosso país, Arroio menciona que nos nossos liceus 

dominava o sistema do ensino da geometria aplicada, parecendo que ninguém 

notava que esse ensino, além de não dar a menor noção da vida real, isto é de 

satisfazer o seu verdadeiro fim, o de preparar para a vida na sua maior 

generalidade e realidade, era inteiramente especializado no sentido geométrico 

isto é, no das abstrações. Observa que, entre nós não se tinha feito nenhum 

progresso há bons sessenta anos e que nos nossos liceus não se aprendia a 

desenhar nenhum dos aspetos da vida real.  

Refere145 também que durante alguns anos se tinha adotado nas 

escolas técnicas o sistema de ensino baseado no papel stigmográfico e 

quadriculado, para habituar o aluno a copiar com exatidão o objeto ou estampa. 

Generalizava-se apenas um processo profissional útil a nível prático mas que 

habituava o aluno a não desenhar, apenas a copiar. Na sua opinião, o desenho 

nesses estabelecimentos não era um sistema de grafia, de linguagem gráfica 

destinado a transmitir ideias, formas, cores, os seres, os movimentos da vida. 

Encontrava-se reduzido a reproduzir o que já havia sido expresso por outros. E 

os seus fins educativos e utilitários não podiam ser satisfeitos dessa maneira. 

Termina146 referindo-se ao livro que prefacia, concluindo que no trabalho 

em questão o autor chegou a um sistema de conclusões, baseado em longa 

bibliografia das obras mais modernas, cuja lógica lhe parece seriamente 

estabelecida e inteiramente conforme com os princípios adotados nos 

Congressos que atrás referiu.  

“Tudo nesse sistema tende a fazer conhecer a vida em todos os seus 

fenómenos e a representa-la, educando, desenvolvendo o espirito de 

observação e de análise e levando à construção e ao sentimento estético.”147 

 
                                                           
145 Pereira, José – O desenho infantil e o desenho na escola primária, Imprensa Nacional, 
Lisboa 1935, pág. XIII 
146 Idem pág. XIV e XV 
147

 Idem pág. XV 
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6. O pensamento estético de António Arroio 

 

No seu livro sobre Soares dos Reis e Teixeira Lopes148, António Arroio 

dedica a primeira parte a “Pontos de vista estéticos”149 na qual se situa em 

relação aquela disciplina. Já na introdução150 Arroio define alguns dos 

princípios pelos quais se norteia nomeadamente o da “comoção estética”151 

como gerador da obra de arte o qual permite ao crítico julgar a obra do artista 

do ponto de vista sentimental em que este a concebeu. Nas teorias 

wagnerianas, segundo Arroio, este critério aparece sob o nome de ”motivos 

interiores da ação”152 ou ainda de “homem interior”153 em contraposição com o 

processo formal da obra de arte sendo que o primeiro gera o segundo. E 

esclarece que o presente trabalho consistirá em verificar a relação entre essa 

“ação interior” e a respectiva exteriorização. Ainda às teorias wagnerianas, 

Arroio foi buscar o princípio do “elemento humano”154 ou” integral de 

humanidade”155 o qual se constitui como a cristalização definitiva, a forma tipo 

que cada um dos sentimentos fundamentais da alma humana, através de 

séculos e gerações, toma nas diversas épocas da civilização. Por isso, ação 

interior e ação exterior acham-se fixadas a um, tempo e indissoluvelmente 

ligadas.  

Em Wagner, Arroio encontra também a eliminação do contingente 

levado ao extremo. Assim sintetiza os princípios fundamentais da estética 

wagneriana partindo do critério da “comoção estética”, “motivos interiores da 

acção” ou “homem interior”, derivando deles o processo formal numa relação de 

causa efeito, tendendo à máxima expressão pela máxima simplicidade dos 

meios empregues. Para Arroio, tal era a tendência da moderna estética e da 

arte expressiva.  

                                                           
148 Arroio, António – Soares dos Reis e Teixeira Lopes, tipografia a vapor de José da Silva 
Mendonça, Porto 1899 
149 Idem pág. 14 
150 Idem pág. 5 
151 Idem pág. 5 
152 Idem pág 5 
153 Idem pág. 5 
154 Idem pág. 6 
155 Idem pág. 6 
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No desenvolvimento dos seus “pontos de vista estéticos” Arroio começa 

por sintetizar a evolução das teorias estéticas as quais segundo ele, 

começaram por assentar no princípio divino da obra de arte para por fim 

concebe-la como um produto natural e espontâneo da mentalidade humana, 

tendo passado pelo critério das entidades absolutas, da Beleza eterna e 

imutável, “cousa que ninguém nunca soube o que seja”156. Dedica-se no entanto 

ao que chama a fase teológica, na qual evoca Francisco de Holanda nos 

“Quatro diálogos da pintura antiga” para formular a sua opinião sobre o que 

chama de “Religião do classicismo”157 afirmando que, fora de Itália não havia 

arte possível e que toda a arte boa seria fatalmente italiana. Arroio salienta que  

em relação a esta conceção estética, se deve notar que há muito foi corrigida 

pela critica. Primeiro porque a renascença resultou de uma lenta evolução, cujo 

centro de atividade era Florença. Da Toscana e Etrúria já tinham vindo a arte 

para a Roma dos Césares e posteriormente para a Roma dos Papas. Depois, 

porque seria de origem pagã, pela influência do elemento clássico e sensual 

com base na arte romana e não na grega. 

Mas para Arroio, o culto do antigo só por exceção deixou de ser nefasto 

aos diversos países que o cultivaram. A condenação de todas as outras formas 

de arte como bárbaras e a imposição desse critério absoluto de belo geraram a 

perda de grandes espíritos e obras de outras épocas e países. E cita Diderot158 

quando este afirmava “os modernos desejando apenas imitar servilmente os antigos, 

estragaram tudo, perderam rumo”159. E refere a arte pomposa de Luís XIV, do 

Diretório, do início do século XIX até 1850. E continua referindo que teimar em 

só imitar o antigo, teimar nessa teoria de beleza imutável e eterna, 

regulamentada por cânones inabaláveis, dominou por muito tempo, resultando 

em expressões hieráticas ou decorativas, consideradas como os únicos tipos 

formais admissíveis em arte séria. 

Arroio seguidamente aborda a evolução da escultura grega, salientando 

que, ao lado da escultura religiosa e heroica, a qual começara por atitudes 

                                                           
156 Arroio, António – Soares dos Reis e Teixeira Lopes, tipografia a vapor de José da Silva 
Mendonça, Porto 1899, pág. 15 
157 Idem pág. 17 
158 Denis Diderot (1713 – 1784) autor da Enciclopédia e crítico de arte 
159 Idem pág. 19 
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hieráticas, rígidas e convencionais, alcançando expressões grandemente 

idealizadas, com tendência para simbolizar um sentido único, determinando 

conceções abstratas e portanto sem correspondência na vida real, existiu um 

outro género de escultura, a que chama “realista”160, a qual, em numerosos 

momentos reintroduziu com exatidão o objeto ou individuo representado, 

denotando estudo profundo e intencional do modelo. O mesmo surge na 

pintura, nos barros, na Arte Ornamental. Da mesma maneira, no retrato, os 

romanos procuravam a semelhança, não alterando defeitos do rosto, 

acentuando por vezes um traço mais feio, quando típico. 

Para Arroio, esta dupla corrente, de uma arte heráldica por um lado e 

uma arte naturalista por outro, no mesmo meio social e na mesma época, 

verifica-se em todos os grandes períodos artísticos. Refere-o para a arquitetura 

ogival, heráldica por excelência mas, no entanto, contendo episódios de um 

naturalismo e rara sensualidade. Refere-o para a renascença, de heráldica 

dominante, da qual contrapõem Donatello e Caravaggio (o qual já não é um 

pintor do renascimento mas sim um dos iniciadores do barroco). No século XVII 

contrapõem a arte naturalista flamenga e holandesa ás formas francesas, 

segundo ele notáveis pelo empolado e vazio (correspondentes ao classicismo 

francês). 

Do que deixa exposto, deduz que na arte europeia houve sempre duas 

correntes paralelas, uma heráldica ou grandemente decorativa, empregue nas 

representações exigidas pelo culto ou outras instituições do estado, outra, de 

carácter naturalista, correspondente a manifestações livres de sentido estético 

e que havendo começado por expressões rígidas e hieráticas, de acentuado 

convencionalismo, se foram modificando até se aproximarem de verdadeiros 

elementos naturais. A arte ornamental verifica que, sendo ela geométrica se 

aplicava a objetos de culto mas que contemporaneamente, a essas formas, se 

encontram povos, provavelmente sem religião, empregando decorações 

absolutamente naturalistas. E finalmente, que às ornamentações geométricas, 

a que nos povos civilizados se sucederam estilizações, também geométricas, 

                                                           
160 Arroio, António – Soares dos Reis e Teixeira Lopes, tipografia a vapor de José da Silva 
Mendonça, Porto 1899 pág. 29 
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se deve atribuir estados mentais primitivos, correspondendo a períodos de forte 

sentimento religioso. 

Para Arroio161, tal modo de ver justifica-se pela natureza do destino da 

obra de arte. Os artifícios e convencionalismos, regulamentados pelo culto e 

por outras instituições, reclamam a idealização estética, a invenção de artifícios 

e convenções no processo formal dos respetivos símbolos artísticos. Daí 

resultarem os cânones, as escolas de arte. Nas manifestações de “comoção 

estética” provocadas pela vida real, por via de regra, numa relativa 

independência de imposições convencionais sistematizadas, pelo contrário, o 

artista parte naturalmente do que vê e não pode, na maioria dos casos, 

encerrar os assuntos dentro de moldes hieráticos contemporâneos, os quais 

nascem de coisas que não se veem.  

E conclui162 afirmando que as civilizações pagãs deixaram mais traços 

de arte naturalista do que após o advento do cristianismo, do qual provém uma 

transformação mental, deixando-se de ver o mundo real das coisas para ver-se 

o mundo dos espíritos. Daí o caracter rigidamente hierático da arte cristã. 

Na Renascença, encontra um novo estádio da mentalidade humana e 

em consequência um novo aspeto das formas artísticas, com tendência 

crescente para a preponderância naturalista. Mesmo assim, mantém-se uma 

arte pomposa e decorativa, correspondente ao século de Luís XIV e à 

conceção de “l’etat c’est moi” que se prolongará pelo Diretório e pelo Império. 

Para Arroio, tendo em vista o estudo da história da arte, a noção de belo 

absoluto é pura ficção. A história das artes está longe de ser dominada por 

uma só corrente estética e dentro de cada período a evolução das formas 

artísticas produz-se a partir dos tipos convencionais para os naturalistas e das 

formas decorativas para as expressivas. 

Outro ponto de vista que Arroio tem em consideração163 relaciona-se 

com o papel que a arte representa nas sociedades, sendo que muitos divergem 

acerca desse papel, do seu objetivo e formas de o considerar, bem como da 

                                                           
161 Arroio, António – Soares dos Reis e Teixeira Lopes, tipografia a vapor de José da Silva 
Mendonça, Porto 1899 pág. 34 
162 Idem pág. 35 
163 Arroio, António – Soares dos Reis e Teixeira Lopes, tipografia a vapor de José da Silva 
Mendonça, Porto 1899 pág. 37 
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sua importância em relação à marcha da civilização. Referindo Herbert 

Spencer164, que quando estuda, na sua ordem decrescente, as diversas fases 

da educação mais proveitosa para o homem, embora marque em último lugar 

de utilidade a educação literária e artística, afirma “longe de considerar a 

educação do gosto e os gozos que ele nos causa como não tendo importância, 

esses gozos ocuparão no futuro muito maior lugar do que até hoje ocuparam 

na vida do homem”165.  

Citando igualmente Eugéne Véron166, este afirma que: 

 “a arte, em lugar de ser, como na opinião corrente, um acessório 

secundário da civilização, tende todos os dias a converter-se no seu principal 

órgão”167. 

Para Arroio168, esse modo de ver deve ser interpretado no sentido em 

que, a vida da humanidade se revelará mais intensamente na ordem estética 

do que a da altura, não supondo, segundo ele, que os vindouros 

compreenderão melhor aquilo a que muitos denominaram a missão da arte. 

Para ele169, a conceção de um fim ou missão que a arte tenha que 

cumprir, provém da profunda separação que a ideia cristã gerou entre arte e 

vida. Tão estético era o modo de viver dos povos pagãos, gregos e romanos, 

quanto inestético foi a vida da humanidade desde que o cristianismo condenou 

o culto da natureza, introduzindo na arte a noção de moral e a ligou quase 

exclusivamente ao exercício da religião. A vida converteu-se numa provação, 

numa preparação para outro estado mais alto e os sentidos foram condenados 

a manifestações de ordem diversa do seu destino natural. Em lugar de se ver e 

sentir coisas, ouvem-se e sentem-se espíritos. Os gozos comuns da 

                                                           
164 Herbert Spencer (1820 – 1903), filósofo inglês, um dos representantes do positivismo, 
aplicou à sociologia ideias que retirou das ciências naturais. As suas conclusões levaram-no a 
defender a primazia do individuo sobre a sociedade e o estado. No campo da pedagogia 
defendeu o ensino da ciência, combateu a interferência do estado na educação e afirmou que o 
principal objetivo da escola era a construção do carater. 
165In  Arroio, António – Soares dos Reis e Teixeira Lopes, Typografia a vapor de José da Silva 
Mendonça, Porto 1899, pág. 38 
166 Eugene Véron (1825 – 1889), teórico de arte, esteta e escritor da segunda metade do 
século XIX, conhecido pelo livro l’Estetique de 1878 na qual adota uma aproximação cientifica 
da estética. 
167 In Arroio, António – Soares dos Reis e Teixeira Lopes, Typografia a vapor de José da Silva 
Mendonça, Porto 1899, pág. 38 
168 Idem pág. 38 
169 Idem pág. 38 
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humanidade desapareceram diante da felicidade individual, da aspiração a um 

futuro melhor no seu progredir. A mentalidade humana foi-se diferenciando, 

dividiu-se o seu trabalho, deixou de sentir concretamente, foi encontrando 

formas lógicas, analíticas, abstratas.  

Não admira pois, para Arroio, que as nações recentes, formadas sob o 

critério das ciências e utilitarismo “hodiernos” em que as gentes não se ligam 

entre si por antigas tradições, a arte, que é um produto espontâneo do 

sentimento nacional, apareça aos filósofos como simples ornamento da vida, 

como não sendo uma função fundamental da mentalidade humana a 

necessária revelação estética dos nossos sentimentos. 

Arroio concebe assim a arte não como um simples adorno da vida, não 

como tendo uma missão a cumprir, mas, pelo contrário, como expressão 

imediata e inevitável da nossa organização e expressão que se encontra, 

desde a aparição do homem no mundo, no primeiro momento em que começa 

a ser ativo mentalmente. Os vestígios artísticos mais antigos da vida pré-

histórica aparecem no paleolítico, época glaciar. O frio obriga o homem a 

vestir-se, a procurar alimentos gordos mas também ornamenta artisticamente 

as suas armas, desenha-se a si e à mulher bem como os animais que o 

alimentam. Esse homem é já um artista. É que, citando Barthelemy170 “a vida é 

inconscientemente estética”171.  

Para Arroio, no facto mais rudimentar da nossa atividade, na aquisição 

do menor objeto de uso, obedecemos sem pensar a imposições de gosto, a 

equilíbrio de formas, a concordância de cores, de linhas, de sons, de palavras, 

as combinações e relações de movimento, tornando-as harmónicas e 

ponderadas. Assim vão os povos constituindo a pouco e pouco as suas 

tradições e costumes, o seu estilo decorativo, as suas diversas expressões. 

Partindo pois do princípio – a vida é inconscientemente estética- Arroio 

chega à conceção integral da arte, que se manifesta eminentemente simbólica, 

visto que as suas expressões formais são traduções de sínteses mentais ou 

sentimentais, do meio em que aparecem. É por esses símbolos que o artista 

                                                           
170 Não encontramos nenhuma referência ao nome Barthelemy no domínio da estética 
171 Arroio, António – Soares dos Reis e Teixeira Lopes, tipografia a vapor de José da Silva 
Mendonça, Porto 1899 pág. 42 
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revela a comoção gerada de toda a vida social. A arte não é pois nada de 

exterior ao homem, não tem missão alguma a cumprir; procede apenas das 

suas necessidades mentais, de que é revelação constante. Para Arroio, sem 

arte não há vida social possível: exprime sentimentos, transmite-os. Constitui o 

laço mais enérgico da união entre os homens. 

Arroio acrescenta ainda mais duas referências172, uma sobre as 

influências que se fazem sentir na escultura moderna e outra, resumidamente, 

sobre a história da estética no século XIX. 

No caso da escultura, refere Arroio três influências que se revelam na 

escultura do seu tempo. A grega, principalmente pelo nu; a romana e dos 

grandes decorativos da Renascença; a de Donatello. 

Em relação à influência da escultura grega173, começa logo por 

interrogar qual a comoção estética que poderá um artista experimentar diante 

dum corpo deformado pelos artifícios da moda, mal e pouco harmoniosamente 

desenvolvido pelas condições próprias da vida de quase todos os modelos de 

‘atelier’ ou ainda, privado do harmonioso equilíbrio da forma, gerado pelos 

jogos e exercícios, na luta, na corrida, no salto? Esse tipo de comoção, 

compreendia-se na Grécia antiga, cuja vida inteira, pública e particular, teve por 

fim a arte, o culto estético do naturalismo e da contemplação do mundo. A 

familiaridade do nu, a forma visível através dos panejamentos, o equilíbrio do 

corpo, mantido pelos jogos, a dança, harmonizando movimentos e facilitando a 

elegância, gerou a adoração da forma humana.  

Profundamente diversa é a vida dos nossos dias. A origem dessa 

comoção faltava por completo, não existindo no modo de ser da altura. A falta 

dessa origem para a comoção do nu, achava-se reduzida à imitação do antigo. 

Ora para Arroio174, a imitação era fatalmente um processo de produção artística 

inferior. E acrescenta ainda que a conceção do homem na altura, não 

correspondia à da Grécia antiga, tendo-se outra maneira de apreciar de a 

expressão da figura humana. De qualquer maneira para ele, nunca o nu 

                                                           
172 Arroio, António – Soares dos Reis e Teixeira Lopes, tipografia a vapor de José da Silva 
Mendonça, Porto 1899 pág. 58 
173 Idem pág. 59 
174 Arroio, António – Soares dos Reis e Teixeira Lopes, tipografia a vapor de José da Silva 
Mendonça, Porto 1899 pág. 60 
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estudado no modelo vivo da sua atualidade daria obras que igualassem a 

gloriosa época grega. 

Entretanto, nas escolas do mundo inteiro, o estudo do nu antigo e os 

temas derivados da história da arte grega e romana são a base do ensino da 

escultura. Para Arroio175 era assim fácil verificar que de tal prática resultassem 

influências funestas para a fase moderna da escultura. Para ele, no cânone da 

conceção antiga, dificilmente se poderia integrar o estudo do modelo vivo 

contemporâneo. Restava pois ao aluno, a composição por imitação banal. E 

acrescenta que o nu, seria sempre, de todas as formas de arte, aquela em que 

se acumulavam maiores condicionalismos.  

Tomando a roupagem como exemplo para a evolução da escultura, 

refere que esta, na escultura grega, era apenas um acompanhante maleável e 

livre das formas e dos movimentos. Ao contrário, o romano procurava através 

delas, obter a completa verdade da reprodução. Tratadas por ele, as formas 

tornam-se mais duras, perdem graça e elegância. As roupagens na idade 

média, tornam-se mais pesadas e densas e nos artistas da primeira 

renascença, domina ainda a ideia cristã de onde derivam as obras hieráticas e 

hirtas do primeiro gótico, no qual o corpo não existe, é condenado, e no qual a 

vestimenta toma uma importância e adquire uma expressão que não existe na 

arte “pagã”. Para Arroio176, o principal elemento dessa expressão é a 

supressão do movimento. Os panejamentos caem a prumo, ocultando os pés, 

varrendo pesadamente o solo. Assim, o panejamento cristão veio gradualmente 

representar o espirito de repouso, um repouso santo e severo. 

 Arroio introduz aqui177 na questão Donatello, como exemplo de um caso 

raro de produção artística. Tendo começado por seguir os tipos hieráticos 

típicos da arte medieval, sentiu a necessidade de abandonar as antigas 

estilizações e procurar na natureza os elementos inspiradores da produção 

artística, definindo assim a sua estilização própria. A simplicidade, o soberano 

equilíbrio, a harmonia e homogeneidade, a atmosfera espiritual que envolvem 

                                                           
175 Idem pág. 60 
176 Idem pág. 61 
177 Arroio, António – Soares dos Reis e Teixeira Lopes, tipografia a vapor de José da Silva 
Mendonça, Porto 1899 pág. 62 
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as suas últimas produções, no dizer de Arroio, nunca foram ultrapassadas e 

raramente atingidas. 

No ponto de vista de Arroio178, profundamente diversa foi a obra de 

Miguel Ângelo. Pagão, grandioso, empolado, épico, todas as suas ideias e 

sentimentos aparecem vestidos de uma pompa que deslumbra sem deliciar. 

Miguel Ângelo é o eloquente estatuário, é grandíloquo, mas essas qualidades 

estão longe de corresponder à justeza na expressão do sentimento. Impõe-se 

pelo exagerado, pelo extra-humano e por isso mesmo segundo Arroio, foi 

funesto para os que o seguiram. E acrescenta que depois de Miguel Ângelo 

produzir o Barroco na arquitetura, foi, com os romanos, o principal inspirador do 

cânone académico, do género “pompier” a que chamamos pomposo.  

Não percebe pois porque os estetas o julgam iniciador da moderna 

escola expressiva. Para ele, a ideia de Miguel Ângelo vive isolada da forma, a 

qual é sempre concebida segundo o modo de ver dos romanos. A forma 

obedece pois a normas retóricas, exclusivistas, e não deriva de um fundo 

sentimental. É a expressão de um ideal de grandeza limitado a uma época 

morta mas que se pretendia ressuscitar. Não vê ali Arroio o início do expressivo 

moderno. 

No que se refere à história da estética, e resumindo as considerações de 

Arroio179, segundo ele, o domínio do antigo, da arte grega e romana perpetuou-

se por muitos anos, sendo mesmo característico do estilo império. A este 

seguiu-se um período que vai de 1830 a 1850, dominado por uma ausência 

completa de gosto. O período que vai de 1850 a 1890 é caracterizado por um 

conhecimento e uma interpretação de diversos estilos. Dessa corrente 

diferenciadora, deriva o progresso realizado nas teorias estéticas que culmina 

com o princípio da comoção estética como origem da produção artística e base 

dessa ciência. Em tudo o que expôs, Arroio pretendeu mostrar que as diversas 

artes fundamentalmente são uma só coisa: Manifestações de comoção 

estética. 

 Neste âmbito, concluímos que as suas considerações estéticas, Arroio 

identifica duas teorias distintas nesta disciplina. Uma que considera heráldica, 
                                                           
178 Idem pág. 66 
179 Idem pág. 70 
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hierática, por vezes pomposa, ligada a situações de poder, tanto religioso como 

político. Outra, de cariz naturalista e expressiva, ligada a fatores mais 

populares. É nessa corrente que, para nós, Arroio encontra a emoção estética 

própria da modernidade, livre de condicionalismos e de cânones. 
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7. Artigos e participações em publicações 

 

No âmbito do ensino das Artes Aplicadas, foram vários os artigos que 

António Arroio escreveu nomeadamente para as revistas “Brasil-Portugal”, 

“Serões”, “A Farsa”,” Ilustração Portuguesa”, “A Águia”, “Atlântida” e “O 

Tripeiro”. Por outro lado, participou na realização de várias publicações 

nomeadamente Notas Sobre Portugal da Exposição Nacional do Rio de Janeiro 

em 1908 a qual coordenou e prefaciou o catálogo da Exposição Retrospectiva 

de Cerâmica Nacional em Viana do Castelo. Os artigos que selecionamos 

referem-se exclusivamente ao tema tratado, dado que os restantes são quase 

todos dedicados a assuntos musicais. 

 

As nossas indústrias de arte I, Revista A Águia, Maio de 1912, pág. 154 

a 160 

 

Este artigo está dividido em duas partes sendo que a primeira consiste 

no levantamento da situação das artes decorativas em finais do século XIX 

quer a nível internacional como a nível nacional. Consiste por assim dizer numa 

sumula dos relatórios por Arroio realizados no âmbito da inspeção das escolas 

industriais e como membro da Comissão portuguesa na Exposição Universal 

de Paris de 1900. 

Começando com a Exposição Universal de Paris, Arroio lamenta o facto 

da secção portuguesa ter tido poucas medalhas no que diz respeito às artes 

industriais. Mas de imediato aponta as variadas razões: o facto de varias casas 

importantes do País terem deixado de expor, mas que se o tivessem feito, o 

nível desta parte da secção portuguesa teria subido um pouco acima da 

mediocridade. Questionando-se sobre esta não participação, Arroio acredita 

que, tendo consciência do movimento das Artes Decorativas que se produzia 

há uns anos no norte da Europa e não se refletia no país, elas não quiseram 

expor os seus produtos ao confronto do qual sairiam em desvantagem. E isto 

porque, uma empresa explora determinado meio fornecendo-lhe o que este 

pede e em Portugal não se pedem as “belas cousas” ornamentais da Inglaterra, 
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da França, da Escandinávia. E por isso as nossas indústrias de arte não se 

desenvolveram entre nós como no estrangeiro. Logo não seria vantajoso para 

nós afrontá-las. 

Para Arroio, a arte é a pura expressão estética da vida das nações e 

Portugal apresentou-se na exposição, no campo das Artes Decorativas como 

que imobilizado, como não tendo colaborado no movimento da civilização e por 

isso as suas expressões estéticas apresentaram-se antiquadas e traduziam 

estados de alma rudimentar perante a evolução dos outros países. Isto 

sobretudo, no momento em que após 30 anos de esforços parece ter por fim 

aparecido um novo estilo. 

No entender de Arroio esse período que medeia entre 1870 e 1900 

afigura-se ser um dos de maior interesse da história das Artes Decorativas. 

Inicia pois uma “vista de olhos” sobre os factos que culminam na exposição de 

1900. Começa por citar uma memória de M. Gerard dirigida ao perfeito de Paris 

datada de 1871 na qual se podia ler “abolindo as corporações, a Assembleia de 

1791 tinha ultrapassado o fim. “Onde se tinha que reformar ela destruiu… e 20 anos 

depois continuava-se no mal-estar”180. A França compreendera nesse momento 

importante da sua vida politica, industrial e artística que lhe faltava o operário e 

que isso era consequência da aprendizagem não se realizar nas condições que 

reclamavam as necessidades industriais. Reinava nesse país a noção de que o 

ensino do desenho só teria proveito para uma elite de futuros artistas. O ensino 

industrial e profissional, como em Portugal, fora instituído pelas classes 

dirigentes e o país só soube aproveitar esse instrumento de trabalho quando se 

viu atacado na sua indústria da arte pelas nações que o rodeavam.  

Por decreto de 1881 o Governo francês instituía uma comissão de 

inquérito encarregada de averiguar qual o desenvolvimento a dar ao ensino 

especial necessário às indústrias de arte bem como estudar os meios de 

melhorar a situação dos operários, conjugando-o com o emprego da máquina. 

Este apelo ao país só lentamente teve consequências, julgando-se ainda que o 

seu génio inventivo revelado em tantas obras e em séculos sucessivos de 

estilos decorativos lhe daria o primeiro lugar entre as nações industriais e 
                                                           
180 Arroio, António – A Águia, maio de 1912 pág. 156 tradução livre do francês, da nossa 
responsabilidade 
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fazendo-o árbitro supremo do gosto. Teve porém que convencer-se do 

contrário. Ainda na influência da exposição de 1894 se referia que a arte 

decorativa francesa se apresentara de maneira inferior. Mas, por esta altura, já 

um movimento de reação se ia operando nas escolas e nos trabalhos dos 

artistas, quer reorganizando o ensino nas escolas quer nas Manufaturas 

nacionais.  

Os relatórios das missões de estudos vinham por vezes maravilhados 

com o que se passava fora de França, sobretudo um, que se debruçara sobre a 

reorganização dos estudos das Artes Decorativas em Inglaterra, movimento 

operado em redor do South Kensington Museum. Estas apreciações foram 

benéficas para as indústrias de arte francesas como também o foram para as 

alemãs, orientando-as de forma diversa da que haviam seguido até então. De 

resto todos confessam profunda admiração pelo esforço inglês que em 50 anos 

remodelou por completo o seu ensino artístico, criando uma nova fase de arte e 

dotando o seu país com um conjunto de instalações técnicas que nenhum outro 

possuía. E não menos importante é o concurso de uma nação inteira 

interessada nesse movimento, com os exemplos constantes da iniciativa 

particular em criar novas escolas e construindo edifícios. Arroio não deixa de 

citar ainda a contribuição de artistas como William Morris e Burne Jones, 

inspirados pelas ideias de Ruskin. Para ele é incontestável a influência que 

esse movimento (Art´s and Craft’s181) exerceu na renovação da arte decorativa 

de todos os países. 

Ainda insistindo nesse período, Arroio relaciona-o com a nossa indústria 

de arte para melhor aquilatar a sua importância. Começa por fazer uma 

resenha do que foi esse período em termos estilísticos ao assinalar que, 

durante 30 anos os industriais da arte procuraram em vão criar um estilo novo 

que desse estabilidade à fabricação. Assistiu-se assim à sucessão de 

renovações do estilo Luís XIV, XV e XVI, Diretório, Império, nos móveis, pratas, 

tecidos, etc. sem o fim almejado. A vida da moderna civilização esgotara em 

pouco numero de anos as “comoções” que em tempos anteriores haviam 

                                                           
181 Art’ and Craft’s – Movimento artístico que se desenvolveu em Inglaterra na 2ª metade do 
século XIX, defendia o artesanato criativo como alternativa à mecanização e à produção em 
massa foi influenciado pelas ideias de John Ruskin e liderado por William Morris. 
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levado dois séculos a suceder-se. Ou então recusara-se a aceitar todas essas 

formas estéticas porque nenhuma se casava com a “nevrose” com a qual o 

século se agitava. Quando finalmente chegou o “estilo novo”, a art nouveau, o 

modern style, aparece com características de uma expressão de vida que não 

é a nossa de portugueses. Para Arroio182 a Arte Nova representa a 

espiritualização doentia das nações mais avançadas, dominadas pelo 

“arrivismo”. Traduz com flagrante evidencia a “nevrose hodierna” e denuncia a 

influencia do movimento de Morris, transcendentalmente místico. Esse 

movimento não se refletiu na indústria portuguesa porque quase nada influi na 

nossa vida nacional. Não carecíamos de comtemplar essas subtilezas, essas 

delicadezas da Arte Nova em que  

“por vezes parece que um delírio alucinante gerou móveis compostos 

de tíbias e fémures encruzados…imagens esverdinhadas e exangues, 

complicações de pesadelo e vesânia”. 183 

De mais que, para Arroio184, a Arte Nova era uma arte caríssima. Arte 

refinada, de curvas elegantes e de policromia rara e suave, de graça espiritual, 

“carece de fabricação esmerada em excesso”. O nosso meio não podia pagar 

isso tudo. E refere o trabalho de Bing, Lalique, e da fábrica de Sèvres, os quais 

para ele não encontram mercado em Portugal. 

Não era de estranhar pois o que se tinha passado com a nossa indústria 

de arte em Paris. Os júris viram que não tínhamos acompanhado o movimento 

europeu e naturalmente não ligaram nenhuma importância ao que 

expúnhamos. 

Dado isto, parecendo que o meio português não necessitava de 

produtos diversos dos que na época lhe eram fornecidos, pergunta se haverá 

necessidade ou conveniência em alterar o estado das coisas, criando um 

instrumento de trabalho que ficasse improfícuo com o prejuízo para outras 

exigências mais urgentes ou inadiáveis. Isto é, pergunta-se se, na 

reorganização das nossas escolas, deveremos ocupar-nos das indústrias de 

arte com prejuízo das artes mecânicas e químicas. A seu ver, na generalidade 

                                                           
182 Revista  A Águia, maio de 1912, pág. 158 
183 Idem pág. 158 
184 Idem pág. 159 
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dos casos não. Sobretudo se essa remodelação implicasse fazer grande, novo 

e luxuoso, como nos países estrangeiros. A fazer alguma coisa, Arroio pensa 

que se deve caminhar com prudência. Para ele, esse tipo de ensino necessita 

ser especializado em diversos sentidos e casos haverá, em que, tal como ele 

existe, basta às nossas necessidades e outros haverá em que necessita ser 

alterado. Mas num campo tão complexo como o das Artes Decorativas 

considera a dificuldade grande e o problema da realização só deveria ser 

concretizado quando demonstrada e fundamentada a sua urgência. 

Era este o seu pensamento em 1901 aquando do regresso da exposição 

de Paris. Passados 10 anos regista que algum progresso se tem registado mas 

também grande tem sido a evolução das nações mais avançadas. 

Refere assim que se produzia em França um grande movimento a fim de 

restituir à arte decorativa o seu antigo esplendor e supremacia dado ter sido 

ultrapassada por outras nações. Que se projetava para Paris uma exposição 

internacional de arte decorativa em 1915. Reconhece-se que a administração 

pública cometeu o erro de não se informar sobre o valor de algumas 

exposições estrangeiras e da importância dos artistas dessas nações, das 

condições em que aí se faz a aprendizagem, etc. E considera que, tendo 

passado os exageros da Arte Nova e esta entrado num período de maior 

equilíbrio, harmonia e solidez estrutural é também certo que os esforços de 

países como a Holanda, a Bélgica, a Alemanha, a Áustria, a Itália, o Japão e as 

duas Américas geraram uma arte sincera que corresponde a necessidades 

sociais e não de uma teoria generalizada. A necessidade de conforto, de 

simplicidade prática, de lógica, de clareza, de equilíbrio parece ter provocado 

essa transformação das artes aplicadas à vida. 

Quanto a ele, ter-se-ia em Portugal que seguir atentamente o 

desenvolver desse movimento a fim de o aproveitar em nosso benefício. 

Teríamos também que transportar para o país o espirito do novo ensino 

professado nesses países na medida das nossas necessidades e recursos que 

dispunhamos. 

Neste artigo, Arroio começa por fazer o resumo da evolução das Artes 

Decorativas no século XIX relacionando-o sobretudo com o fenómeno da 
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industrialização e da necessidade de um novo tipo de aprendizagem 

vocacionada para o operário, o qual por razões óbvias substituiu o artífice. 

Centrando-se no caso francês, relata a sua evolução, os problemas com os 

quais as artes decorativas se depararam, a indefinição estilística que marcou 

os últimos 30 anos do século. Realça a renovação dada por South Kensington,  

e por Morris e Ruskin. Em relação à Arte Nova, mostra-se bastante crítico em 

relação à sua fase inicial, achando-a exagerada e dispendiosa. 

No que concerne ao tema que origina o artigo, Arroio é bastante crítico 

em relação às Artes Decorativas em Portugal. Centra essa crítica no facto de 

considerar que o país tinha uma expressão estética antiquada e que o meio 

não solicitava as “belas cousas” que permitissem o desenvolvimento das 

indústrias de arte como tinha acontecido no estrangeiro. Realça também no 

que concerne ao ensino e à reorganização do mesmo, que esta deve ser feita 

de modo cauteloso e fundamentado tendo em conta a sua especificidade. 

 

As nossas indústrias de arte II, Revista A Águia, Junho de 1912, pág. 

187 a 191 

 

Este artigo assume no discurso de António Arroio, pautado por reflexões 

precisas e informadas, um caracter diferente, diremos que em tom jocoso. Por 

isso recorremos quase que obrigatoriamente à citação. 

Arroio começa o artigo especificando que se vai referir “ao caso que porventura 

mais caracteriza o nosso mau gosto, a nossa ignorância e a inconsciência com 

que inventamos em arte decorativa”185 que é o caso da obra em madeira em 

geral, o mobiliário e sobretudo aquela que “aspira a ser expressão artística 

nacional, genuína e inconfundível”186. Não o faz em relação aos produtos de 

fabricação corrente mas sim aqueles que têm pretensões artísticas. 

Após algumas considerações sobre alguns casos bizarros do nosso 

espirito inventivo (uma bengala feita de uns centos de bocados, um castelo de 

cortiça oferecido a D. Maria Pia) Arroio dedica-se então ao mobiliário, não 

aquele de fabricação corrente, e pondo de parte também a obra de Leandro 
                                                           
185 Revista A Águia nº, junho de 1912, pág. 187 
186 Idem pág. 188 
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Braga a qual considera um caso raro187. Refere-se pois aos artigos de luxo 

quer de fabricação moderna, quer restaurados mas todos eles influenciados 

pelo bric à bràc. Considera assim 4 categorias: 

1ª “Móveis de arquitetura mais ou menos moderna compostos com talha 

velha das nossas igrejas”188. Para Arroio, quem inventou e explorou este 

género conhecia a ignorância e o mau gosto do nosso meio, o qual se deixou 

deslumbrar por ele. 

2ª”Moveis antigos restaurados”. Considera Arroio que o restauro em 

Portugal é feito sem consciência realizado por marceneiros sem educação 

artística e por conta de negociantes de bric à brac menos instruídos ainda. Por 

essa razão tem sido adulterado e destruído uma boa parte do excelente 

mobiliário que havia no país. 

3ª”Móveis de existência recente, construídos em estilo anterior à época 

em que apareceram”. Arroio refere que neste caso aparecem casos 

incoerentes nomeadamente mesas-de-cabeceira, lavatórios, estantes para 

livros com a ornamentação de tremidos do século XVIII. 

4ª”Móveis profusamente entalhados mas sem estilo definido”. Neste 

caso revela-se para Arroio a vaidade de certos artífices que apesar de dotados 

de capacidade profissional revelam grande ignorância e como usam dizer, 

tiram de cabeça. 

Embora reconheça Arroio alguma evolução nos últimos 12 anos, não é 

difícil “depararmos ainda agora nos nossos leilões mais importantes com 

produtos desta série: aplicações de talha antiga, cabeceiras de cama formando 

costas de pequenos canapés ou sofás, etc.”189 tal para ele não é de espantar, 

quando ao contrário de outros países ainda se construíam monumentos novos 

em estilos antigos e se reconstruiam monumentos antigos em suposto estilo da 

época. 

Reportando-se novamente à exposição de 1900 em Paris, relata um 

caso que configura o que atrás referiu sobre as categorias de mobiliário.  

                                                           
187 Arroio já fizera alusão a esta situação no seu relatório de 1911 
188 Revista A Águia nº, junho de 1912 pág. 188 
189 Idem, pág. 189 
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“Expôs não sei quem uma mobília de sala de jantar espalhafatosa e 

colossal como eu nunca vira, apesar de conhecer não poucos monstros 

semelhantes e de boas dimensões. Pertencia à 1ª categoria: móveis modernos 

compostos com talha antiga. Era uma série completa mas, como digo colossal. 

Ocupava um largo espaço e, apesar disso, nunca visitante algum nos dirigiu 

perguntas a seu respeito, como muitas vezes sucede com outros artigos do 

mesmo grupo. Eu deixara de a ver por isso mesmo, nem pensei no que, a seu 

respeito, deveria dizer ao júri que viesse analisa-la e classifica-la…Tive porém, 

por dever de cargo e de português de defender o aborto. Vieram um dia 

chamar-me para receber o júri. Homens todos para mim desconhecidos: 

apressados, fatigados pelo exercício da crítica, muito repetido e rápido, não 

poucas vezes desagradável por certo. Fui encontra-los já defronte dos 

armatostes e senti-me angustiado. Um dos jurados, com cara de poucos 

amigos, expressão de assombro indignado e gesto sacudido, perguntou-me o 

que aquilo era…Disse o que me lembrou. A adaptação da talha de influência 

italiana, século XVIII, muitos conventos vendidos por obra e graça do mata-

frades, madeira de castanho primitivamente pintada e doirada, estilo quase 

nacional, estilo Luís 1º, feliz qualificação esta que uma vez certo amigo meu, 

irónico e não menos violento, havia conseguido descobrir”.190  

Esta ultima afirmação acrescenta Arroio foi sugerida por patriotismo 

angustiado. Se os franceses tinham Luíses 13, 14, 15 e 16 porque não 

teríamos nós também um. Mas um dos juízes questionou sobre se era habitual 

fazer-se aquilo na indústria corrente. Arroio respondeu afirmativamente mas 

com a vontade de meter o júri dentro dos armários e fugir dali. Felizmente que, 

relata ele, a abominação não regressaria a Portugal já que o navio que a 

transportava naufragou. Havia males que vinham por bem. 

Arroio cita este caso como um exemplo lamentável e grotesco que a 

obra de arte assume quando concebida na ignorância da cultura exigida nas 

nações mais avançadas. Enquanto nos rimos dos manipansos de África e 

admiramos a talha das antigas igrejas, lá fora sucede exatamente o contrário e 

nota-se o carácter iniludível dos manipansos africanos dentro do domínio 

artístico. Considera ainda Arroio tudo isto lamentável e sobretudo que se 

                                                           
190 Revista A Águia nº, junho de 1912, pág. 189 
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revelem nos certames de arte e indústria a nossa arte de eternos e incorrigíveis 

amadores. 

E conclui Arroio que as nossas expressões estéticas estão sempre 

atrasadas em relação aos movimentos europeus e que, tanto a nível 

etnográfico como a nível erudito tendem para o excesso em ornamentação. Tal 

é representado pelo manuelino e mesmo Bordalo Pinheiro na sua cerâmica 

mantém essa tendência. Prevê que lentamente havemos de sair desse estado 

sub consciente que nos impele ao excesso. Mas o problema é de natureza 

complexa e só se resolverá não de maneira brusca mas por evolução. Como 

consegui-lo? Para ele, observando o que se passa nas nações cultas em 

matéria de ensino das artes decorativas e transpondo para o país o espirito 

dessas correntes. 

Neste artigo assume uma crítica mordaz ao estado das nossas artes 

decorativas, definindo-lhe também o problema: o amadorismo, o mau gosto, a 

ignorância estética e a tendência para o excesso ornamental ou seja a 

ausência de educação e formação estética dos nossos artífices. 

 

O Ensino industrial como elemento intensificador da produção, revista 

Pela Grei nº 5, 1º ano, 1918, pág. 245 a 251 

 

O intuito de Arroio neste artigo é o de relacionar o ensino técnico 

industrial com a produção industrial, tema que como refere é recorrente ao seu 

trabalho. Começa por referir que as indústrias nacionais poucas reclamações 

têm dirigido ao estado em matéria de ensino técnico: na maioria dos casos 

pedem proteção para os seus artigos os quais são inferiores e não suportam a 

concorrência do mercado. Por outro lado, a educação em Portugal mantém um 

caracter abstrato e geral, falta preparação técnica e especializada nas escolas 

e a nossa mão-de-obra é má e os próprios procedimentos de construção são 

maus.  

O ensino profissional, aquele que forma o operário para a profissão e 

cuja aprendizagem completa é feita na escola, entregando o operário 

inteiramente formado à prática profissional, é um tipo de ensino moderno 
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(atual). Para Arroio, este tipo de ensino estabeleceu-se por necessidades 

nacionais dos diversos países, por motivos de concorrência de mercado e 

como solução politica para o funcionamento da economia. Foi criado como 

substituição à aprendizagem feita na fábrica a qual se constitui sempre como 

um elemento perturbador ao decorrer do trabalho e causa de aumento do 

preço. As próprias fábricas tiveram necessidade de afastar de si esse elemento 

perturbador e criar elas próprias escolas profissionais. E Arroio cita vários 

exemplos na Alemanha191. 

Outra forma de modernidade do ensino que regista, é o ensino industrial 

em contraposição com o profissional, dedicado ao operário já formado sendo 

este noturno enquanto o segundo é diurno. A estes dois tipos de ensino Arroio 

junta as “estações escolares de pesquisa”192 destinadas a encontrar soluções 

pontuais para problemas industriais locais. Junta também a estes factos a 

política económica de conquista de mercado da qual resulta a necessidade de 

baixar o preço de produção, o que introduz na escola e na oficina/escola novos 

processos e métodos de ensino. Essa remodelação pedagógica insiste 

especialmente sobre o desenho, o qual é profundamente transformado, 

sobretudo nas nações do norte, na América e na Inglaterra e vem dar ao 

ensino um carácter de utilidade até à altura desconhecido. 

Ora para Arroio, muitas dessas novas formas não foram introduzidas 

entre nós. Persistíamos no regime de ensino industrial e grau elementar como 

apareceu em 1884, se é que algumas das suas medidas pedagógicas não se 

perderam já. Reporta para a guerra (1914 -1918), caracterizada pelo triunfo da 

técnica, a qual não nos convenceu a fazer as alterações indispensáveis a bem 

e a tempo. Cita o caso da Alemanha e da França, que dedicaram ao ensino 

técnico a devida importância, quer aumentando as escolas técnicas quer 

remodelando o ensino existente. 

Tal é pois o tema que Arroio se propõe tratar, relacionando-o com as 

necessidades económicas e afastando-o das abstrações, de maneira a que o 

ensino industrial se possa transformar num elemento intensificador da 

produção. 
                                                           
191 Revista Pela Grei nº 5, 1º ano, 1918, pág. 246 
192 Idem pág. 247 
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Arroio volta aos exemplos da França e da Alemanha. Da França, regista 

a admiração que o nosso país nutre pelo sistema de ensino técnico que nos 

serviu de modelo. Mas ressalva que os próprios franceses deixaram de se 

admirar para admirar os alemães e os norte americanos. Citando um texto de 

P. Astier, presidente da comissão de ensino técnico da França e recorrendo do 

um artigo “A Alemanha estava preparada para a guerra industrial”, o qual refere 

todo o desenvolvimento industrial alemão conclui que  

“a poderosa organização industrial alemã resulta de uma instrução 

sistemática que visava a utilização prática das descobertas cientificas” e 

afirmava ainda “a Alemanha foi a primeira das grandes nações que aplicou o 

principio da instrução técnica obrigatória, complemento e prolongamento do 

ensino primário”.193  

Citando o livro “Vers la democratie nouvelle” de Lysis onde estes casos 

são estudados, Arroio seleciona as seguintes passagens referentes ao ensino 

técnico: 

 “a Alemanha cobriu o seu território de institutos e escolas profissionais, 

possui no topo da sua produção um verdadeiro exército de engenheiros e 

químicos e na base uma multidão de operários instruídos, conhecendo bem 

cada qual a sua especialidade.” E acrescenta “… o nosso ensino industrial é 

tão insuficiente que já não se deve pensar em reforma-lo mas sim criar de 

novo, dos pés à cabeça.”194  

Para Arroio estas afirmações não o surpreendiam. Já no seu relatório de 

1901, após a viagem que realizara à França, Bélgica, Alemanha e Inglaterra, 

escrevera que as indústrias inglesas e francesas sucumbiriam perante as 

alemãs e belgas se persistissem em seguir processos de ensino diversos dos 

alemães. E que acima de tudo, urgia especializar a escola, liga-la intimamente 

com a produção local, abandonando as sistematizações centralistas de 

caracter uniforma e geral. Eram estas as razões pelas quais afirmava que na 

França se pensava criar um novo ensino técnico industrial e comercial. Se 

assim sucedia no país cujas modas procurávamos imitar, era para ele evidente 

                                                           
193 Revista Pela Grei nº 5, 1º ano, 1918, pág. 249 
194 Idem pág. 250 
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que devêssemos pensar de forma semelhante e remodelar todo o nosso ensino 

técnico. Para ele não restava dúvida: 

“1º - De que o ensino industrial é um poderoso elemento intensificador de toda 

a produção; 

2º - De que o novo ensino industrial carece de ser reorganizado porque, na sua 

organização, se seguiu um mau modelo; 

3º - De que ele deve ser todo especializado e convenientemente adaptado às 

indicações da nossa produção e das nossas necessidades.”195 

Dito isto, entrava em matéria ou seja iria especificar os pontos referidos. 

Este artigo deveria supostamente continuar no número seguinte, o que 

não aconteceu (o número seguinte foi o último publicado e nele não consta a 

continuação do artigo de Arroio). Arroio procura aqui sintetizar a problemática 

do ensino industrial, desde os fatores que levam à sua necessidade, a sua 

evolução nos países do norte da europa e os diversos sistemas que utilizaram 

para o estruturar. Relaciona-o diretamente com a produção e com a atividade 

económica para no fim enunciar qual o caminho a seguir no nosso país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
195 Revista Pela Grei nº 5, 1º ano, 1918, pág. 250 
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Conclusão 
 

 A obra de António Arroio está indelevelmente associada ao ensino 

industrial e dentro deste, especificamente ao das Artes Decorativas. Esse facto 

deve-se sobretudo à maneira como interveio no seu serviço como inspetor 

junto das escolas, através de inquéritos diretos, com as propostas de 

reorganização que fez através dos seus relatórios, defendendo a autonomia 

destas, quer pedagogicamente, quer a nível administrativo, ciente que só a 

vontade do meio as justificava e para o qual elas seriam um foco de 

desenvolvimento técnico e estético. 

 É de realçar ainda a sua luta pela autonomia das Artes Decorativas (em 

relação ao ensino Industrial) as quais não entende como simples 

ornamentação. De facto, desde 1897, que Arroio tinha formulado um campo 

específico, que partia da ideia do “desenho arquitetónico” dedicado à pequena 

arquitetura como a do mobiliário ou da serralharia a ser desenvolvido no 

domínio das Artes Decorativas. 

Mas é no seu relatório de 1911 que Arroio define com precisão a sua 

ideia, a da constituição de uma escola de Artes Decorativas (a instalar em 

Lisboa e no Porto), separada do ramo Industrial. Para essa escola, Arroio 

destina o ensino do mobiliário artístico, da joalharia e ourivesaria, da 

cinzelagem, da gravura, pintura e escultura decorativa, da arte do livro, da 

cerâmica e do vidro, da modelação, etc. No campo pedagógico, considera que 

o desenho a ser ministrado nessa escola deva ser especializado em relação 

aos diversos domínios das Artes Decorativas e adequado ao emprego lógico 

dos materiais. Completa o campo dos estudos com o ensino dos estilos 

decorativos, da história da arte e da estética. Assim formulada, não podemos 

deixar de estabelecer relações com o que começara a acontecer na Alemanha, 

primeiro pela mão de Hermann Muthesius196 que promoveu a necessidade de 

um novo estilo, baseado na expressão sachlichkeit (nova objetividade) e com 

                                                           
196 Hermann Muthesius (1861 – 1827) arquiteto, diplomata, foi também superintendente da 
comissão de comércio e escolas de artes e ofícios na Prúsia. Foi um dos principais 
impulsionadores para a formação da Deutche Werkbund. 
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ele a renovação das escolas de artes e ofícios e das academias de arte. Esse 

movimento teve como desfecho o aparecimento do Deutche Werkbund197. 

 No campo do desenho vimos Arroio defender a especificidade deste no 

contexto das Artes Decorativas, que envolvia a sua função decorativa aliada 

aos materiais empregues. Mas importante foi também a sua vontade de 

estabelecer o “desenho ornamental” no ensino da Escola de Belas Artes. 

Assim, se por um lado garantia a formação de operários e mestres artífices 

através da Escola de Artes Decorativas, garantia também, a nível superior a 

sua implementação a nível da criação. 

Crítico em relação à situação que encontrava no seu país, do qual tinha 

amplo conhecimento nos seus variados aspetos e valorizava diversas 

manifestações artística inclusive o folclore, procurou no estrangeiro novas 

formas de organização para as escolas e novos métodos pedagógicos que 

fomentassem através da formação de operários, a nossa insipida industria, 

consciente que esta só produzia o que lhe pediam, num país esteticamente 

pobre, que preferia o que vinha de fora. 

Do ponto de vista estético podemos considerar dois domínios distintos 

na crítica de António Arroio. Por um lado, no campo das Artes Decorativas, 

critica os diversos ecletismos, considera a Arte Nova um devaneio, para 

salientar  

“uma arte sincera e notável, que corresponde a necessidades sociais 

evidentes (…) A necessidade de conforto, de simplicidade prática, de lógica, de 

clareza, de equilíbrio rápido é que parece ter provocado essa transformação, 

essa refundição das artes aplicadas à vida”198  

que vinha a surgir nos países do norte da Europa e das Américas. Por outro 

lado, no domínio das belas artes, a crítica do classicismo, do belo ideal, que já 

não corresponde à vida moderna e suas exigências, para defender uma 

corrente naturalista e expressiva, capaz de proporcionar uma emoção estética. 

                                                           
197 A Deutche Werkbund foi fundada em 1907 por um grupo de arquitetos, artistas e 
empresários alemães. Procurava equilibrar objetivos económicos e artísticos, ligando assim a 
produção industrial com o aspeto estético, esperando que desta união surgisse um novo estilo. 
Da sua evolução surgiu em 1919 a Bauhaus.  
198 In – As nossas indústrias de Arte, A Águia, maio de 1912, pág. 160 
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Poderíamos não ficar por aqui nos diversos domínios em que António 

Arroio interveio. Faltar-nos-ia certamente a música, capitulo onde produziu 

bastante material crítico, mas esse domínio não concerne a nossa pesquisa. 

Faltou-nos também dados da vida pessoal de Arroio, mas os últimos 

familiares que o conheceram faleceram há muito pouco tempo, sem que fosse 

possível registar os seus depoimentos. Não podemos deixar de concluir este 

trabalho sem mencionar algumas pistas que foram surgindo em relação à 

História da Educação Artística. Começamos pelas manufaturas, cujo estudo 

nos poderá elucidar como era realizado o ensino dos aprendizes aos diversos 

misteres. No caso das escolas Industriais, cada escola é um caso de estudo, 

dado a sua especificidade e muitas há em que esse estudo não foi feito. No 

capítulo do desenho creio ser possível o levantamento dos métodos de ensino 

utilizados (o stigmétrico, o de Grandauer, etc.) se se conseguir reunir exemplos 

que porventura possam existir no espólio das diversas Escolas Industriais e no 

Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Industria. Por 

fim, o próprio contributo de António Arroio poderá ser mais elucidado se for 

possível encontrar os restantes relatórios que o próprio menciona. 
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Notas Biográficas  
 

António José Arroyo, filho de José Francisco Arroyo e de Rita Xavier 

Rezola Arroyo, descende de uma família galega e nasceu no Porto a 19 de 

Fevereiro de 1856. 

Frequentou a Academia Politécnica do Porto onde se formou em 

engenharia civil de pontes e estradas em 1878. No mesmo ano ingressou no 

quadro do Ministério das Obras Públicas. Em 1879 desempenhou funções nos 

caminhos-de-ferro da Beira alta, em 1881 na Direção de Obras Públicas da 

Guarda e de Braga e na Direção dos caminhos-de-ferro de sul e sueste dois 

anos depois.  

 

 

 

Fig.5 Retrato de António Arroio (s/data) espólio da Família Barreira 
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De 1884 a 1886 trabalhou numa empresa privada, propriedade do conde 

da Foz, vindo a ingressar no Ministério da Obras Públicas, Comércio e 

Indústria, sendo transferido para a Direção dos caminhos-de-ferro do sul e 

sueste. Por portaria de 13 de Outubro de 1886, deslocou-se à Bélgica, tendo 

como missão vários objetivos nomeadamente: adquirir material circulante 

fornecido pela sociedade Morlamveltz; fiscalizar numa fábrica a produção de 

ferro destinado à ponte sobre o Rio Minho; inteirar-se sobre o material de 

ensino para a cadeira de Tecnologia Química do Instituto Industrial e Comercial 

de Lisboa e ainda pesquisar sobre a maquinaria que constituiria as oficinas de 

tecelagem, cutelaria e fiação, a implementar na escola Industrial de Guimarães.  

 

 

 

Figs.6 e 7 Retratos de António Arroio (s/data) espólio da Família Barreira 
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Figs. 8 e 9 António Arroio, com o irmão João Arroio (s/data) e  Desenho de António Carneiro 

datado de Março de 1922, dedicado e assinado (ambos espólio da Família Barreira) 

 

 

Da sua união matrimonial com uma senhora brasileira, Maria José 

Amorim, falecida precocemente, teve duas filhas, uma delas, Maria José (1886 

- 1974) casou em 1912 com o historiador da arte João Barreira (1866 – 1961). 

Esta união com o seu grande amigo João não colheu a sua simpatia e nunca 

mais se falaram. Mas era visitado pelos seus netos, de quem gostava muito: 

Ana Maria Benamor (1913 - 2012) que contraiu matrimónio com o actor Álvaro 

Benamor, Manuel Barreira (1917 - 1967) arquitecto que trabalhou com Victor 

Palla e João Barreira (1920 - 2008) o mais novo e nosso pai.  
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Fig. 10 António Arroio com as suas duas filhas: Maria José, a mais nova (de seu nome de 

batismo Maria Sofia, é a que se encontra à esquerda, vestida de minhota) e Maria Helena. 

 

 

Em 1888, prosseguiu as missões no estrangeiro, nomeadamente em 

França, onde foi encarregado de observar a organização e funcionamento da 

escola profissional de serralharia em Friville – Escarbolin.  

No ano seguinte viajou para França e Inglaterra com o intuito de 

contratar fornecedores de máquinas e aparelhos destinados à escola de 

Guimarães; na Alemanha, em Hanover, inspecionou a construção de 

carruagens e vagões, e respectivo material, para aquisição pelo caminho de 

Ferro do Sul e sueste; averiguou sobre a experimentação de utensílios de ferro 

que serviriam para a construção das pontes sobre os rios Mira e Cávado. Muito 

influiu na sua vida a viagem que fez no desempenho desta missão: entre 1886 

e 1890 viajou para Espanha, França, Alemanha, Bélgica e Inglaterra; visitou 

museus, ouviu concertos, travou relações com artistas e críticos de grande 

categoria; fixou residência em Bruxelas onde conviveu com Fierens Gevaert 
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(1870 – 1926)199, o violinista Pablo Casals (1876 – 1973), o violinista Eugène 

Ysaye (1858 – 1931)200 e o escultor Godebsky201.  

 

 

 

Fig.11 Numa visita ao Porto (interior de um pátio na Sé), com João Barreira e o casal Brissaud 

em abril de 1895, cliché Prof. Brissaud (espólio da Família Barreira) 

 

 

Em 1898 começou a escrever os seus trabalhos de crítica literária e 

artística e no ano seguinte publicou dois estudos sobre Soares dos Reis e 

Teixeira Lopes. De 1890 a 1892 foi deputado às Cortes. 

        De 1892 a 1923 exerceu, por nomeação, o cargo de Inspetor do Ensino 

Elementar, Industrial e comercial. Destacado para a Direcção-Geral de 

comércio e Indústria desde 1900, elaborou o “Projeto de Edifícios para as 

escolas Industriais”, completando a montagem das oficinas e maquinaria. No 
                                                           
199Hippolyte Fierens Gevaerft foi o primeiro conservador do Museu Real de Belas Artes de 
Bruxelas, foi professor de Estética e História de Arte e critico. 
200 Eugene Ysaye foi um violinista compositor e chefe de orquestra belga. Descrito como “O Rei 
do Violino” ou “tzar” 
201 Cipriano Godebski (1825 – 1909), escultor e professor da Academia Imperial das artes de S. 
Petersburgo 
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mesmo ano, dirigiu os trabalhos da Comissão Organizadora da representação 

de Portugal na Exposição Universal de Paris.  

Em 1901, foi de novo incumbido de visitar a Alemanha, Bélgica, França 

e Inglaterra, para estudar o desenvolvimento do ensino técnico, tornando-se 

uma referência nessa matéria. Neste mesmo ano, em Julho, foi agraciado pelo 

Governo francês com a Legião de Honra.  

 

 

 

Fig. 12 Em Sintra com João Barreira em Março de 1904, espólio da Família Barreira 

 

 

A partir de 1892 vem morar para Lisboa, na Rua das Amoreiras, 160 2º 

cidade onde vai ficar até morrer. Em 1911, foi encarregado pelos dirigentes 

republicanos de proceder a um estudo sobre a restruturação do Ensino 

Elementar Industrial e Comercial. 
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De 1906 a 1911 intensificou a sua atividade como escritor e 

conferencista sobretudo relacionados com a música. Neste âmbito 

desempenhou papel importante na divulgação da obra de Wagner para o qual 

contribuiu a sua correspondência com Cosigma Warner (1837 – 1930), filha do 

compositor e mulher de Liszt, a qual culminou com uma série de conferências 

que proferiu em 1909.  

Conheceu também o compositor Richard Strauss (1864 – 1949)202 do 

qual foi cicerone na visita deste a Portugal em 1908. As suas ligações no 

campo da música estenderam-se ainda a amizade com o maestro Viana da 

Motta203 e com a violoncelista Guilhermina Suggia (1885 – 1950)204.  

 

 
 

Figs. 13 e 14  Medalha realizada por João da Silva  (à esq.) e fotografia de Richard Strauss 

assinada e dedicada a António Arroio (à direita), espólio da Família Barreira 

 

 
                                                           
202 Richard Strauss, compositor alemão, considerado um dos mais importantes do fim da era 
romântica a par de Gustav Mahler. Conhecido pelas suas óperas “O cavaleiro da rosa” e 
“Salomé” e pelo poema sinfónico “Assim falou Zaratustra” 
203 Viana da Mota (1868-1948) pianista e maestro 
204 Guilhermina Suggia violoncelista 
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De 1911 a 1918 fez no cumprimento das suas funções oficiais vários 

relatórios sobre o ensino industrial e comercial. Em 1913 conheceu Malkiel 

Jirmmounsky205 de quem se tornou amigo: este dedicou-lhe um In memoriam 

enaltecendo o seu temperamento e afirmando que Arroio foi um guia para ele 

conhecer os principais monumentos portugueses. Nesse mesmo ano foi-lhe 

conferido o título de académico de mérito pela Academia de Belas Artes de 

Lisboa. Em 1918 foi nomeado como presidente para a comissão de 

remodelação do ensino artístico da qual também faziam parte José Viana da 

Mota, Alexandre Rey Colaço, Miguel Ângelo Lambertini e Luís de Freitas 

Branco. 

 

 

 

Fig.15 Retrato de António Arroio em Novembro de 1928 espólio da Família Barreira 

 

 

                                                           
205 Malkiel Jirmmounsky (1890-1974) historiador e crítico de arte 
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Faleceu em 25 de Março de 1934 com 78 anos. Deixou à data da morte 

um testemunho manuscrito com indicações precisas sobre os seus bens e as 

suas dívidas, bem como sobre o seu corpo (que fosse enterrado com o fato 

mais pobre, de modo a gastar-se o menos dinheiro possível, num caixão com 

tábuas pintadas de preto ou forrado a pano preto e que lhe cortassem a 

carótida post mortem). Não se esqueceu de contemplar também a sua criada 

há mais de vinte anos, Rita de Jesus Correia. Mesmo na inevitabilidade da 

morte escolhe o rigor que o caraterizou ao longo da vida. 

 

 

 

Fig.16 Retrato de António Arroio (cerca de 1932) espólio da Família Barreira 
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Apêndices 

 

Apêndice 1 – Escolas Completas, Incompletas, Elemen tares e respetivas 

oficinas, Decreto de 9 de outubro de 1891 

 

Escolas Industriais completas: 

 

Escola: Oficinas 

Marquês de Pombal - Lisboa Marcenaria e obra de torno 
Pintura decorativa 
Escultura decorativa em madeira, pedra, estuque, 
etc. 
Serralharia 
Lavor de metais e esmaltes 
Encadernação e cartonagem 
Lavores em couro aplicado ao pequeno e grande 
mobiliário 
Pintura em louça 
Lavores femininos (costura, bordados, corte, rendas, 
flores artificiais, pintura decorativa em objetos de 
adorno, etc.) 
 

 

Escola: Oficinas 

Infante D. Henrique - Porto Marcenaria e obra de torno 
Pintura decorativa 
Escultura decorativa em madeira, pedra, estuque, 
etc. 
Serralharia 
Lavor de metais e esmaltes 
Encadernação e cartonagem 
Lavores em couro aplicado ao pequeno e grande 
mobiliário 
Pintura em louça 
Lavores femininos (costura, bordados, corte, rendas, 
flores artificiais, pintura decorativa em objetos de 
adorno, etc.) 
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Escolas Industriais incompletas: 

Escola: Oficinas 

Francisco de Holanda - 

Guimarães 

Serralharia 
Cutelaria 
Fiação e tecelagem 
Curtumes e ultimação de peles e lavoures em couro 
Lavores femininos (costura, bordados e rendas) 
 

 

Escola: Oficinas 

Brotero - Coimbra Marcenaria e obra de torno 
Escultura decorativa em madeira, pedra estuque, etc. 
Serralharia 
Encadernação e cartonagem 
Cerâmica 
Obra de verga e vime 
 

 

Escola: Oficinas 

Campos Melo - Covilhã Carpintaria 
Serralharia 
Fiação e tecelagem 
Tinturaria 
 

 

Escola: Oficinas 

Bartolomeu dos Mártires - 

Braga 

Carpintaria 
Serralharia 
Lavores femininos (costura, bordados, etc.) 
 

 

Escola: Oficinas 

Fradesso da Silva - 

Portalegre 

Carpintaria 
Serralharia 
Tecelagem 
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Escolas Industriais elementares: 

Escola: Oficinas 

Faria de Guimarães, 

Bonfim - Porto 

Fiação e tecelagem, tinturaria 
Obra de sirgueiro 

 

Escola: Oficinas 

Passos Manuel - Gaia Cerâmica 
 

 

Escola: Oficinas 

Nun’Alvares – Viana do 

castelo 

Carpintaria 
Tecelagem 
Escultura decorativa em pedra, estuques, etc. 
Rendas, costura e bordados 
 

 

Escola: Oficinas 

Afonso Domingues, 

Xabregas - Lisboa 

Carpintaria 
Serralharia 
Pintura decorativa 
 

 

Escola: Oficinas 

Rainha D. Amelia - Setúbal Rendas, costura e bordados 
Corte de roupa 
(só ensino feminino) 
 

 

Escola: Oficinas 

Rainha D. Maria Pia - 

Peniche 

Rendas, costura e bordados 
Corte de roupa 
(só ensino feminino) 
 

 

Escola: Oficinas 

Rainha D. Leonor - Caldas 

da Rainha 

Cerâmica  
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Escola: Oficinas 

Vitorino Damásio – Torres 

Novas 

Carpintaria 
Fiação e tecelagem 
Trabalhos em pedra 
 

 

Escola: Oficinas 

Jacome Ratton - Tomar Carpintaria 
Serralharia 
Fiação e tecelagem 
 

 

Escola: Oficinas 

Pedro Nunes - Faro Carpintaria naval 
Poleame 
 

 

Escola: Oficinas 

António Augusto de Aguiar 

- Funchal 

Marcenaria (intarsia – lavor marchetado) e obra de 
torno 
Obra de verga e vime 
Lavores femininos (costura, bordados, corte, rendas, 
flores artificiais, etc.) 
 

 

Escola: Oficinas 

Domingues Sequeira - 

Leiria 

Carpintaria 
Serralharia 
Pintura decorativa 
Lavores femininos (costura, bordados, etc.) 
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Apêndice 2 - Cursos de Pintor Decorativo, Pintor Ce râmio e Marceneiro e 

respectivas disciplinas e matérias previstos pelo D ecreto de 05 de 

outubro de 1893 

 

Cursos Industriais: Pintor decorativo 

1º Ano  
Desenho geral Classe II (3º ano) 
Continuação dos exercícios de perspectiva aplicados à representação de grupos de 
sólidos diversos e objetos de uso comum 
Noções elementares de geometria plana relacionadas com o programa. 
Projeções, planificações; exercício simples – perspectiva cavaleira. 
Desenho rigoroso geométrico aplicado a exemplos gradualmente mais complicados; 
escalas; compasso de proporções. 
Figuras simétricas, figuras semelhantes. 
Círculos tangentes; tangentes e secantes, etc. 
Conhecimento das curvas: oval, ovulo, espirais, elipse; processos práticos de as 
traçar 
Divisão da circunferência, sua retificação 
Continuação dos exercícios dos anos anteriores aplicados a exemplos mais difíceis. 
Trabalhos práticos na oficina 
Ferramenta e nomenclatura geral do ofício. – Conhecimento dos materiais 
empregados na pintura a óleo e a aguarela; estuques, tintas, óleo, colas, vernizes, 
etc. – Preparação das tintas; processos diversos. – Noções práticas gerais de pintura 
a cola, óleo, etc. – Preparo da madeira, da parede, da tela, em geral das superfícies a 
decorarmos. – Decoração geométrica, cercaduras gregas, etc.; aguadas. 
Exercícios variados. 
 
2º Ano 
Desenho ornamental Classe I 
Desenho e contorno a tintas planas e a claro/escuro de elementos da flora e da fauna 
e de trechos ornamentais simples (a carvão, esfuminho, lápis, aguada e pena) 
Modelação de ornatos simples. 
Trabalhos práticos na oficina 
Pintura a têmpera e a fresco. – Preparação das tintas. – Noções práticas gerais de 
pintura a temperam e a fresco. – Preparo das superfícies a decorar. – Pintura de 
meandros e ornatos simples a cores planas; decoração de molduras, frisos, etc. – 
Imitações de madeira, pedra, mármore, azulejos. 
Exercícios graduados das operações indicadas. 
 
3º Ano 
Desenho ornamental (Classe II 1ª parte) 
Desenho de ornato desenvolvido 
Noções práticas gerais das cores, seus contrastes e combinações. 
Elementos e exercícios de estilização (arte decorativa), por modelos diversos 
(estofos, vasos, folhas e flores do natural, moveis, gravuras de peças de ourivesaria, 
etc.) 
Desenho elementar da figura humana, por partes e no todo, e de paisagem simples. 
Modelação de ornato desenvolvido 
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Trabalhos práticos na oficina  
Emprego do claro/escuro nas decorações interiores; grisalha e pintura policroma. – 
Ornato floral, modelos naturais, sempre que possível. 
Decoração arquitetónica; composição e adaptação de trechos ornamentais, 
principalmente portugueses, e motivos simples de paisagem à pintura decorativa. 
Exercícios variados. 
 
4º Ano 
Desenho ornamental (Classe II 2ª parte) 
Exercícios dos anos anteriores aplicados especialmente a motivos de arte decorativa 
nacional 
Composição e adaptação ornamental de elementos de diversos estilos decorativos. 
Aplicação de cores 
Noções gerais de estilos em decoração 
Modelação de ornato desenvolvido, principalmente de motivos de arte nacional. 
Trabalhos práticos na oficina 
Decorações diversas: imitações de panejamentos e tapeçarias. – Aplicações à 
decoração da fauna, flora, figura humana e do grotesco. 
Conhecimento prático dos diversos estilos decorativos: egípcio, hispano mourisco, 
manuelino, renascença, rococó e luís XVI. 
Decoração aplicada ao mobiliário. – Douraduras. 
Exercícios variados, projetos e execução de pintura decorativa. 
 
In Decreto de 05 de Outubro de 1893 

 

 

Cursos Industriais: Pintor Cerâmico 

1º Ano  
Desenho geral Classe II (5º ano) 
Desenho de ornato à vista de modelos, de motivos decorativos nacionais (a carvão, 
lápis e esfuminho) 
Desenho geométrico, á vista de modelos ou de estampas cotadas, de cortes e 
ligações de madeira (sambladuras); desenho rigoroso e desenho à vista de móveis de 
uso comum (modelos simples). 
Desenho geométrico, à vista de modelos ou de estampa, de objetos de ferro de uso 
comum, grades de jardim, balcões, etc. 
Aplicação de ornato geométrico 
Exercícios de modelação graduados paralelamente ao ensino do desenho. 
Trabalhos práticos na oficina 
Ferramenta e nomenclatura geral do ofício. – Conhecimento dos materiais 
empregados: tintas e vidrados, seus caracteres, e modos de os empregar; 
precauções a tomar. 
Noções gerais de cozedura a grande e pequeno fogo; modificações que se produzem 
na coloração em virtude d’ela. 
Ornamentação lisa de pratos e azulejos; trabalho no torno de oleiro; desenhos 
geométricos ornamentais (gregas), cercaduras. 
Pintura sobre esmalte não cozido. 
Exercícios das operações indicadas. 
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2º Ano  
Desenho ornamental Classe I 
Desenho e contorno a tintas planas e a claro/escuro de elementos da flora e da fauna 
e de trechos ornamentais simples (a carvão, esfuminho, lápis, aguada e pena) 
Modelação de ornatos simples. 
Trabalhos práticos na oficina  
Preparação das tintas e dos banhos para a cozedura em forno ordinário; esmalte de 
chumbo e de estanho – Ornamentação policroma determinada pelas formas 
geométricas dos vasos; desenhos florais, elementos simples à vista de modelo 
natural, sempre que possível. Vasos simples. 
Estampilha: conhecimento das máquinas empregadas e regras gerais do processo. 
Pintura sobre esmalte não cozido. 
Exercícios variados das operações indicadas. 
 
3º Ano 
Desenho ornamental (Classe II 1ª parte) 
Desenho de ornato desenvolvido 
Noções práticas gerais das cores, seus contrastes e combinações. 
- Elementos e exercícios de estilização (arte decorativa), por modelos diversos 
(estofos, vasos, folhas e flores do natural, moveis, gravuras de peças de ourivesaria, 
etc.) 
Desenho elementar da figura humana, por partes e no todo, e de paisagem simples. 
Modelação de ornato desenvolvido 
Trabalhos práticos na oficina  
Repetição das operações indicadas com aplicação a casos mais complicados; 
ornamentação livre em relação à forma do vaso (modelos nacionais de preferência).  
 
4º Ano 
Desenho ornamental (Classe II 2ª parte) 
Exercícios dos anos anteriores aplicados especialmente a motivos de arte decorativa 
nacional 
Composição e adaptação ornamental de elementos de diversos estilos decorativos. 
Aplicação de cores 
Noções gerais de estilos em decoração 
Modelação de ornato desenvolvido, principalmente de motivos de arte nacional. 
Trabalhos práticos na oficina  
Pintura com tintas finas a pequeno e grande fogo. Muflas e sua aplicação. – Esmaltes 
especiais. – Douradura. 
Decoração nos diversos estilos; emprego de elementos estilizados do natural, 
grotesco. 
 
In Decreto de 05 de Outubro de 1893 
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Cursos Industriais: Marceneiro 

1º Ano  
Desenho geral Classe II (3º ano)  
Continuação dos exercícios de perspectiva aplicados à representação de grupos de 
sólidos diversos e objetos de uso comum 
Noções elementares de geometria plana relacionadas com o programa. 
Projeções, planificações; exercício simples – perspectiva cavaleira. 
Desenho rigoroso geométrico aplicado a exemplos gradualmente mais complicados; 
escalas; compasso de proporções. 
Figuras simétricas, figuras semelhantes. 
Círculos tangentes; tangentes e secantes, etc. 
Conhecimento das curvas: oval, ovulo, espirais, elipse; processos práticos de as 
traçar 
Divisão da circunferência, sua retificação 
Continuação dos exercícios dos anos anteriores aplicados a exemplos mais difíceis. 
Trabalhos práticos na oficina  
Ferramentas e nomenclatura geral do oficio. – Conhecimento à vista de exemplares 
naturais dos materiais de construção do mobiliário; madeiras usualmente 
empregadas, especialmente as portuguesas do continente, ilhas adjacentes e 
províncias ultramarinas; madrepérola, marfim, grudes, vernizes, etc. – Exercícios de 
preparar ferramentas; de serrar, aplainar, aparelhar, juntar, furar, picar, ligar, pregar e 
malhetar madeira (exemplos simples). 
Grude, suas qualidades, maneira de o preparar; - Aparelhos para preparar as peças 
guardadas: gastacho, cingente (sargento), grampos e fôrma de madeira, prensa. 
 
2º Ano 
Desenho ornamental Classe I 
Desenho e contorno a tintas planas e a claro/escuro de elementos da flora e da fauna 
e de trechos ornamentais simples (a carvão, esfuminho, lápis, aguada e pena) 
Modelação de ornatos simples. 
Desenho arquitetónico, (classe I) 
Desenho à vista de modelos de trechos arquitetónicos (a lápis, pena ou aguada) 
Noções de geometria descritiva: projeções ortogonais. – Planificações. Penetrações 
de sólidos. – Perspectiva axonométrica. – Exercícios diversos 
Aplicações de desenho geométrico ornamental. 
Modelação de ornatos arquitetónicos simples 
Trabalhos práticos na oficina 
Folheado: passar a madeira aplainada a plaina de dentes; picar os nós a formão, 
engruda-los a quente com o ferro de engomar; aplicar o folheado a martelo de folhear, 
ou a aperto, com grampos e forma de madeira, ou a prensa. 
Raspar, lixar. 
Vernizes: sua composição, fabrico e aplicação. Verniz de pincel e verniz de boneca. 
Perfilar curvas concavas e convexas; moldar curvas (à mão). – Engradar peças. – 
Construir portas com almofadas e entaleirada (caixilho envaziado); com almofadas e 
bites e moldura sobreposta. – Raspar e lixar. – Entalhar ornatos simples. – Correr 
guarnições com esgache. 
Construção de peças de mobiliário simples. 
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3º Ano  
Desenho arquitetónico (classe II 1ª parte) 
Desenho de elementos e trechos de construções arquitetónicas: portas, janelas, 
arcadas, frontões, etc. 
Desenhos de trechos arquitetónicos com a aplicação da teoria das sombras (a lápis, 
nanquim e aguadas) 
Noções de perspectiva linear (exemplos aplicados à representação de figuras planas 
e sólidos). 
Noções gerais de estereometria e corte de pedras. 
Elementos de estilização e tecnologia geral arquitetónicas. – Características dos 
principais estilos. 
Trabalhos práticos na oficina 
Parquets: composição e corte à vista de desenho e modelo; processos de aplicar os 
parquets e de os encerar (agua raz e cera). 
Construir modelos de escadas diversas; balaustradas; portas ornamentadas, com 
embutimentos e talha, com espelho 
Aplicações do trabalho do torno e de algumas das operações indicadas e à 
construção de mesa portuguesa (com bolachas e com torcidos). 
Construção de peças de mobiliário gradualmente mais complicado. 
 
4º Ano 
Desenho arquitetónico (classe II 2ª parte)  
Construção arquitetónica: plantas, alçados, cortes, perfis, detalhes. – Levantamento 
de plantas de um edifício e elaboração dos seus planos e alçados. Aplicação aos 
edifícios e monumentos da localidade. 
Desenvolvimento prático dos conhecimentos da estilização em geral; ensaios de 
composição e adaptação de elementos e trechos arquitetónicos, principalmente 
portugueses. 
Topografia: sinais convencionais, elementos da planimetria e de nivelamento. 
Trabalhos práticos na oficina 
Exercícios de embutimento, com madeiras diversas e outros materiais; raspar, lixar, 
envernizar e polir. – Construção de peças de mobiliário português, com tremidos, 
ondeados e com ou sem obra de talha – enceragem. 
Conhecimentos gerais dos diversos estilos aplicados ao mobiliário; suas 
características, sua ornamentação, decoração e materiais especiais. 
Exercícios de construção variados. 
 
In decreto de 05 de outubro de 1893 
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Apêndice 3 – Escolas Industriais (cursos e oficinas ) e de desenho 

Escolas Industriais (cursos e oficinas) 

Escola Curso Oficinas 

Infante D. Henrique 
Porto 
 

Desenho Industrial 
Profissional 
Industrial 

Carpintaria 
Serralharia 
Pintura Decorativa 
Ourivesaria 
Tecelagem 
Instrumentos de precisão 
Relojoaria 
Lavores femininos 

Bartolomeu dos 
Mártires 
Braga 

Desenho Industrial 
Profissional 

Carpintaria 
Entalhador 
Marcenaria 

Brotero 
Coimbra 
 
 

Desenho Industrial 
Profissional 
Industrial 

Serralharia 
Cerâmica 
Entalhador 
Formação 

Francisco de Holanda 
Guimarães 
 

Desenho Industrial 
Profissional 

Tecelagem 
Cutelaria 
Serralharia 

Fernando Caldeira 
Aveiro 

Desenho Industrial 
Profissional 

Cerâmica 

Bernardino Machado 
Figueira da Foz 

Desenho Industrial 
Industrial 

 

Marquês de Pombal 
 
 

Desenho Industrial 
Profissional 
Industrial 

Carpintaria 
Serralharia 
Marcenaria 
Pintura decorativa 
Tecelagem 
Encadernação 
Lavores femininos 

Afonso Domingues 
Lisboa 
 
 

Desenho Industrial 
Profissional 

Carpintaria 
Serralharia 
Pintura decorativa 
Formador 
Lavores femininos 

Príncipe Real 
 

Desenho Industrial 
Industrial 

Lavores femininos 
Ourives cinzelador 

Campos Melo 
Covilhã 

Desenho industrial 
Profissional 

Tecelagem 
Lavores femininos 

Fradesso silveira 
Portalegre 
 

Desenho industrial 
Profissional 

Carpintaria 
Serralharia 
Lavores femininos 

Pedro Nunes 
Faro 
 
 

Desenho Industrial 
Profissional 

Carpintaria 
Serralharia 
Marcenaria 
Cordoaria e aparelhos de pesca 
Lavores femininos 
 

Domingos Sequeira 
Leiria e Batalha 

Desenho industrial 
Profissional 

Carpintaria 
Serralharia 
Formador 
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Escolas de Desenho Industrial 

Faria Guimarães – Porto Damião de Goes – Alenquer 
 

Passos Manuel - Gaia Rainha D. Leonor – Caldas da Rainha 
 

Nuno Alvares – Viana do Castelo Jacome Ratton – Tomar 
 

D. Luís – Vila Real Vitorino Damásio – Torres Novas 
 

Infante D. Pedro - Bragança Velho Cabral – Ponta Delgada 
 

Rodrigues Sampaio – Lisboa  Curso preparatório p/ os institutos 
 

Rainha D. Maria - Peniche Oficina de rendas 
 

Rainha D. Amélia Oficina de rendas 
 

Decreto de 15 de dezembro de 1897 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Canteiro (Batalha) 
Lavores femininos 

António Augusto de 
Aguiar 
Funchal 

Desenho Industrial 
Profissional 

Carpintaria 
Marcenaria 
Lavores femininos 

Decreto de 15 de dezembro de 1897 
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Apêndice 4 – Escolas Industriais – Distribuição das  Disciplinas por graus 
 

Escolas Industriais – Distribuição das disciplinas por graus 

1ºGrau - Preliminar Elementos de desenho geral 
Língua pátria 
Noções de aritmética e geometria 
Trabalhos oficinais em madeira, ferro, modelação e 
pintura 
Noções de costura e bordados rendas e cartonagem 
(para o sexo feminino) 
 

2º Grau - Geral Língua pátria 
Aritmética e geometria 
Princípios de física e química e noções de tecnologia 
Geografia e história 
Língua francesa 
Desenho geral e especializado 
Trabalhos oficinais (os trabalhos oficinais serão 
sempre ligados à especialização do desenho) 
 

3º Grau - Complementar Variável segundo as profissões exercidas na 
localidade e especializado segundo a natureza de 
cada escola 
 

Decreto-lei nº 5.029 de 1818 
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Anexos 
 

Anexo 1 – Estatísticas de frequência do Ensino Indu strial 
 

 

 

Frequência escolar das escolas Industriais e de desenho Industrial 1891/92 a 

1899/1900 

Ano Letivo Frequência  

1891-1892 3217 

1893 - 1894 2886 

1894 - 1895 4102 

1895 - 1896 4261 

1896 - 1897 4831 

1897 - 1898 3233 

1898 - 1899 3404 

1899 - 1900 3491 

Fonte: anuário estatístico de Portugal 1892 e Benavides, francisco da Fonseca, 

relatório sobre as Escolas industriais e de desenho industrial da Circunscrição Sul 

Alunos por sexos das Escola Industriais e de desenho industrial 1884 – 85 a 

1890 - 1891 

Anos Letivo Alunos 

Homens Mulheres Total 

1884 - 85 960 100 1060 

1885 - 86 1433 116 1549 

1886 - 87 961 117 1078 

1887 - 88 1177 200 1377 

1888 - 89 2428 426 2854 

1889 - 90 2720 453 3173 

1890 – 91 3040 653 3693 

Fonte: anuário estatístico de Portugal 1892 e Benavides, Francisco da Fonseca, 

relatório sobre as escolas industriais e de desenho industrial da Circunscrição Sul 
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Frequência Escolar dos Ensinos Liceal e Técnico 1900 - 1910 

Anos 

Letivos 

Ensino Liceal Ensino 

Técnico 

Total 

Ensino 

Percentagem 

Liceal Técnico 

1900  -01 5570 4535 10105 55,1 44,9 

1901 - 02 6454 4563 11017 58,6 41,4 

1902 - 03 7362 4806 12168 60,5 39,5 

1903 - 04 7917 5152 13069 60,6 39,4 

1904 - 05 8258 5043 13301 62,1 37,9 

1905 - 06 7706 5556 13262 58,1 41,9 

1906 - 07 8537 5871 14408 59,3 40,7 

1907 - 08 9368 5695 15063 62,2 37,8 

1908 - 09 10079 6187 16262 62,0 38,0 

1909 – 10 19826 6299 17125 63,2 36,8 

Fonte: Martinho, António Manuel Pelicano Matoso – A Escola Avelar Brotero 1884 - 

1974 
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Anexo 2 - École d’application annexée à la manufact ure nationale de 

Sèvres 

 

Esta escola (École d’application annexée à la manufacture nationale de 

Sèvres) destina-se a formar artistas e artífices ceramistas. A duração do curso 

é de quatro anos; durante os dois primeiros o ensino é feito em comum; a partir 

do terceiro os alunos são divididos em duas seções: 

a) Seção de arte decorativa aplicada à cerâmica 

b) Seção técnica 

O programa é o seguinte: 

1º e 2º anos 

Exercices pratiques : tournage, moulage, rèparage, fabrications de moules. 

Cours de chimie et de technologie céramique. 

Histoire des styles, dessin sur les styles, éléments de la composition décorative 

Dessin d’imitation et aquarelle 

Mathématiques et dessin géométrique 

Modelage 

Histoire de la céramique et études au musée céramique. 

3º ano 

- Seção decorativa 

Tournage, montage, réparage, fabrication de moules, etc.; applications des 

divers procédés céramiques á la décoration de la porcelaine. 

Etudes générales de composition décorative 

Dessin d’imitation 

Aquarelle 

Etudes au musée 

Dessin géométrique 

Modelage 

- Seção técnica 

Fabrication générale, études pratiques 

Peinture céramique 

Travaux au laboratoire de chimie 
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Dessin géométrique 

Dessin d’imitation et aquarelle 

Modelage 

Études au musée céramique 

4º ano 

- Seção decorativa 

Études de peinture céramique et de la composition décorative 

Dessin d’imitation, études d’après l’antique et d’après la nature; études 

d’anatomie. 

Études d’aquarelle 

Composition de projets et application de travaux pratiques à leur exécution 

Cours méthodique et développé de composition décorative. 

Dessin géométrique (projects) 

Modelage 

Études au musée céramique (croquis) 

Seção técnica 

Fabrication générale: études pratiques 

Travaux au laboratoire de chimie 

Dessin géométrique (projets) 

Dessin d’ornement 

Modelage 

Aquarelle 
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Anexo 3 - Bibliografia coligida que acompanha a o r elatório da Missão de 

Estudo 

 

 



202 
 

 

 



203 
 

 

 

 

 



204 
 

 

 

 

 



205 
 

 

 

 

 



206 
 

 

 

 

 



207 
 

 

 

 

 



208 
 

 

 

 

 



209 
 

 

 

 

 



210 
 

 

 

 

 



211 
 

 

 

 

 



212 
 

 

 

 

 



213 
 

 

 

 

 



214 
 

 

 

 

 



215 
 

 

 

 

 



216 
 

 

 

 

 



217 
 

 

 

 

 



218 
 

 

 

 

 



219 
 

 

 

 

 



220 
 

 

 

 

 



221 
 

 


	Índice
	Introdução
	1. Alguns conceitos sobre Artes Decorativas e seu campo de ação
	2. As Artes Decorativas em Portugal nos finais do séc. XIX e iníciosdo séc. XX
	3. Introdução ao ensino Industrial e das Artes Decorativas em Portugal
	4. O papel de António Arroio como Inspetor do Ensino
	4.1 - Relatório sobre as Escolas Industriais e de Desenho Industrialda circunscrição norte – 1891-1892
	4.2 - Relatório sobre a reorganização das escolas Industriais donorte – 1897
	4.3 - Missão de Estudo a algumas escolas do Ensino TécnicoIndustrial, Artístico e comercial do grau elementar e secundário naAlemanha, Bélgica, França e Inglaterra - 1901
	4.4 - Relatório sobre o Ensino Elementar Industrial e Comercial -1911
	4.5 - Relatório sobre a situação da Escola Industrial “Campos Melo”da Covilhã - 1914
	5. Reflexões sobre o desenho e a sua educação
	6. O pensamento estético de António Arroio
	7. Artigos e participações em publicações
	Conclusão
	Notas Biográficas
	Bibliografia
	Apêndices
	Apêndice 1 – Escolas Completas, Incompletas, Elementares e respetivasoficinas, Decreto de 9 de outubro de 1891
	Apêndice 2 - Cursos de Pintor Decorativo, Pintor Cerâmio e Marceneiro erespectivas disciplinas e matérias previstos pelo Decreto de 05 deoutubro de 1893
	Apêndice 3 – Escolas Industriais (cursos e oficinas) e de desenho
	Apêndice 4 – Escolas Industriais – Distribuição das Disciplinas por graus
	Anexos
	Anexo 1 – Estatísticas de frequência do Ensino Industrial
	Anexo 2 - École d’application annexée à la manufacture nationale deSèvres
	Anexo 3 - Bibliografia coligida que acompanha a o relatório da Missão deEstudo

