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1. Introdução 

 

Os projetos reformadores caracterizaram o sistema educacional português e, já na 

primeira metade do XIX, foram postas em discussão questões avançadas como a gratuidade 

do ensino e a obrigatoriedade escolar, embora houvesse uma tendência para a incapacidade 

política em resolvê-las. É de suma importância voltar nossos olhares para o campo 

educacional português do século XIX pelo fato de entendermos este momento como o “século 

da escola”, especialmente em seu último quartel. Justamente nesse período se definiram os 

contornos daquele sistema educativo, sobretudo no que se refere à emergência de um 

significativo movimento de idéias pedagógicas e o início do processo de afirmação da 

profissão docente. Por isso, o estudo dessa época contribui, de forma relevante, para a 

compreensão de nossa própria atualidade (Fernandes, 1992; Nóvoa, 1993).  

Este estudo tem por objetivo apresentar e discutir as ideias pedagógicas e a 

atuação política de Teófilo Ferreira, médico, professor e diretor da Escola Normal de Lisboa 

(1873-1893), vereador no município da capital (1879-1883) e membro da Câmara dos 

Deputados na legislatura 1890-1894 (Ferreira-Deusdado, 1910; Nóvoa, 2003).       

A primeira parte do texto busca focalizar sua atuação como vereador, 

notadamente o período em que lidera o pelouro da instrução, quando desenvolve importante 

ação pedagógica em relação à educação popular, mais especificamente no que diz respeito à 

escola graduada ou central. Num segundo momento, procura-se conferir destaque à sua 

atuação enquanto criador e diretor da revista O Ensino: Revista d’Instrucção Primaria, na 

qual defende com vigor sua posição em prol dos interesses dos professores primários. Nesse 

periódico, o ator encontra espaço para discutir a situação profissional docente, especialmente 

no que se refere às condições de trabalho e ao papel social do professorado, questões 
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diretamente articuladas ao processo de reformas que atravessa a política educacional 

portuguesa naquele período.  

Procura-se neste estudo articular o campo político (Bourdieu, 2000) de atuação de 

Teófilo Ferreira com o campo de produção de suas ideias em relação a temas polêmicos como 

a centralização/descentralização da instrução pública e fortalecimento do associativismo 

docente através da criação de uma Federação Nacional de Professores.  

Por fim, cabe assinalar que a perspectiva teórica a embasar este trabalho 

fundamenta-se também na leitura de Jacques Revel (1998) que acentua a importância de se 

estar atento aos indivíduos percebidos em suas relações com outros indivíduos. Para este 

autor, a aposta em acompanhar a trajetória de um homem ou de um grupo de homens é que 

torna possível apreender a multiplicidade de espaços e de relações nas quais o personagem se 

inscreve. Portanto, a análise das condições em que o indivíduo desenvolveu sua experiência 

social deve ser levada em conta para que se possa reconstituir ou, ao menos, tentar aproximar-

se ao máximo de determinada configuração social, tendo em vista o espaço das possibilidades 

oferecidas para que cada um, em função de seus próprios recursos, possa desenvolver suas 

estratégias a fim de provocar  mudanças na realidade social. Entretanto, suas escolhas, suas 

tomadas de decisão não dependem unicamente dos recursos que possui, mas das ações ou 

reações paralelas de outros atores.  

Nessa perspectiva, busca-se, no âmbito deste estudo, privilegiar a experiência do 

ator social – no caso Teófilo Ferreira – com objetivo de tentar reconstruir o contexto que  

confere sentido à sua existência, tendo consciência de que os comportamentos dos indivíduos 

não são determinados de forma mecânica, mas refletem o uso que cada um faz da margem de 

manobra de que dispõe numa dada situação, do seu universo de possíveis (Rosental, 1998). 

 

2 A ação pedagógica de Teófilo Ferreira como vereador da Câmara Municipal de Lisboa 

 

Enquanto vereador da Câmara Municipal de Lisboa, particularmente durante o 

período em que lidera o pelouro da instrução (1882-1883), Teófilo Ferreira desenvolve 

importante ação pedagógica. Os assuntos que lhe merecem atenção especial têm quase sempre 
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como fulcro a escola graduada ou central – um modelo organizacional que se consolida no 

último terço do século XIX e que não mais abandonou a nossa paisagem arquitetônica. A 

ligação deste ator aos Serviços de Instrução do Município de Lisboa ocorre num momento em 

que se ensaia a primeira grande experiência descentralizadora do ensino em Portugal, 

enquadrada pela Reforma de António Rodrigues Sampaio (Lei de 2/5/1878), que assume, 

aliás, ao longo da década de 1880, características muito diferenciadas entre o que foi a 

dinâmica educativa do município de Lisboa e a dos demais; uma “desigualdade” que levará 

Teófilo Ferreira renunciar ao princípio da descentralização (Ferreira, 1890).  

No essencial, o que se pretende abordar nesta seção do texto é a forma como o 

citado ator, num período histórico em que o município de Lisboa dedica grandes esforços à 

causa da educação popular, perspectiva os problemas suscitados pelo aparecimento da escola 

graduada ou central.  

 

2.1. Os debates com José Elias Garcia (1878-1881)  

 

Um dos problemas suscitados pela escola graduada ou central, antes inexistente, 

tem que ver com o relacionamento profissional e pessoal entre professores, assim como entre 

o corpo docente e o diretor. Por exemplo, compreenderá o leitor com facilidade o desafio que 

constituía na época reunir no mesmo espaço físico professores de ambos os sexos? É um 

debate que se estabelece em 1878, quando pela primeira vez uma professora habilitada com o 

curso normal solicita colocação na Escola Central n.º 1 (Ferreira, 1883). Tratando-se de uma 

escola masculina cria-se assim a possibilidade de coexistirem na mesma escola professores de 

ambos os sexos. A matéria, apresentada pelo vereador do pelouro da instrução, Elias Garcia, 

na sessão da Câmara de 23 de Setembro, e contando à partida com o seu voto favorável, é 

recebida sem qualquer contestação, sendo assim dado provimento ao pedido de Rosa Cândida 

(Ferreira, 1883). Mas motiva interessantes comentários da parte de Elias Garcia, assim como 

de Teófilo Ferreira, numa linha, dir-se-ia, convergente. Um e outro, por exemplo, crêem ser 

pouco prudente ensaiar a co-educação, não obstante concordarem em tese com o princípio. 
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Por outro lado, desenvolvem argumentos semelhantes no que concerne à justificação da 

hierarquização sexista nas escolas centrais, cuja regra consistia em atribuir as primeiras 

classes a mulheres; a questão gira em torno da natureza feminina, que na opinião de ambos 

estava especialmente adequada à educação das crianças mais jovens. Esta ideologia estará, de 

resto, na origem do Jardim-de-infância Froëbel, inaugurado pelo município em 1882. De 

qualquer forma, Teófilo Ferreira em data posterior ao debate, 1883, quando escreve e publica 

o relatório que temos vindo a seguir, reconsidera o assunto aduzindo-lhe um novo tópico – a 

autoridade disciplinar. É o problema da relação entre a idade e a classe da escola, na verdade 

bastante incerta, que se encontra subjacente. Vejamos: 

Confiar a direcção de qualquer classe nas nossas escolas do sexo masculino 

a uma senhora, nas actuais condições, e especialmente sendo estas 

frequentadas por alunos entre os 10 e os 12 anos, sobre outros 

inconvenientes, tem o de ser difícil manter aí a disciplina (Ferreira, 1883, p. 

120). 
 

Em posições divergentes estiveram, todavia, Elias Garcia e Teófilo Ferreira em 

outras matérias, de modo muito especial quanto à nomeação dos professores, assunto do qual 

falaremos mais adiante. Cabe, entretanto, referir outra dissonância entre os dois vereadores, 

relacionada com a atribuição de subsídios às escolas particulares. Em síntese, Elias Garcia 

concebe a expansão da rede escolar no concelho de Lisboa – deve salientar-se ser ele, como 

de resto o seu oponente, um incondicional adepto da escola central – não desprezando o 

ensino privado; propõe mesmo a concessão de subsídios municipais para esse fim (Ferreira, 

1883). Esta posição é perfeitamente coerente com o ideário republicano, que rejeitava o 

monopólio estatal (Catroga, 2000). Tese diametralmente oposta sustenta Teófilo Ferreira – 

estávamos em Março de 1879 –, não tanto pelo princípio em si
1
, mas muito mais por julgar 

inconsequente subsidiar, na prática, professores cujas habilitações se desconheciam (Ferreira, 

1883). Move-o a ideia de que a modernização passava obrigatoriamente pela divulgação de 

teorias e de conhecimentos pedagógicos, ou não fosse ele, desde 1873, o diretor da Escola 

                                                 
1
 Luís Viana, no apontamento biográfico que redigiu para o Dicionário de Educadores Portugueses, destacou em 

Teófilo Ferreira a «coerente paixão pelos aspectos educativos e pela situação do professorado primário, 

independentemente da cor e do hibridismo político dos governos da altura» (NÓVOA, 2003, p. 552).  
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Normal; isto pressupunha uma diferença substancial, a de que o «exercício do ensino nas 

escolas paroquiais e centrais não podia bem equiparar-se, visto que diversa tinha sido a 

educação dos funcionários de umas e de outras escolas» (Ferreira, 1883, p. 333).  

E entramos assim, corria ainda o ano de 1879, na questão mais sensível do 

segundo mandato de Elias Garcia – a nomeação dos docentes. O problema, se bem que 

distinto, não era dissociável do da própria organização do pelouro. Mas, neste caso, havia 

absoluto consenso entre Elias Garcia e Teófilo Ferreira, ou seja, tais funcionários deveriam 

ser pessoas de confiança do vereador da instrução, prescindo-se, pois, de concurso. 

Interpretação diferente suscitava a escolha dos professores, com duas soluções a serem 

equacionadas. Se por um lado, afigurava-se óbvio nomeá-los sem concurso documental, 

contornando na prática o artigo 30.º da Lei de 2/5/1878, posição frontalmente assumida pelo 

responsável do pelouro; por outro, sustentava-se a necessidade do concurso – e não apenas 

documental, mas público – como forma de «aquilatar o mérito relativo de cada um dos 

indivíduos que se apresentassem para exercer o professorado». Tal era a convicção de Teófilo 

Ferreira (Ferreira, 1883, p. 123).  

O que nos interessa desde logo notar é que o caminho seguido – por via de regra, 

no caso das escolas centrais, a nomeação sem concurso – dará os melhores resultados nos 

anos de 1880, permitindo conciliar a expansão do ensino com aspectos de natureza 

qualitativa. Este objetivo era algo indissociável da existência de um corpo homogêneo de 

professores. Esse nexo começa para o historiador a desenhar-se no final do ano de 1881, já em 

período de gestão descentralizada (a transferência de competências acontecera no dia 1 de 

Julho), quando o município desaloja duas dezenas de professores das escolas paroquiais com 

o intuito de colocá-los nas centrais, entretanto criadas (Ferreira, 1883). E, conquanto não 

tenha havido unanimidade em torno desse procedimento, é a sua institucionalização que, em 

primeira instância, tornará mais relevante a ação educativa do pelouro ao longo da década de 

1880. Esta ideia emerge com particular evidência num ofício que Teófilo Ferreira na 

qualidade de vereador da instrução (e acompanharemos mais adiante as principais linhas do 

seu mandato) dirigiu ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, em 14/12/1882. O longo 
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texto emite, no fundo, uma opinião desfavorável em relação ao procedimento do inspetor da 

1.ª circunscrição escolar Simões Raposo, e muito justamente por este ter contestado a 

nomeação sem concurso documental da professora Matilde Bachelay Mira (transferida da 

escola paroquial da freguesia de Santa Catarina para a Central n.º 12). Teófilo Ferreira 

começa por frisar que mais não fizera do que “seguir praxes […] assentes no pelouro” 

(AHCML, Ofícios Expedidos, B025/01, ofício de 14/12/1882, documento s. p.), para logo 

orientar o seu discurso num registro muito crítico e menos comedido:  

Provavelmente o Sr. Inspector desejava e quereria que continuassem por aí 

esses antros asquerosos e imundos denominados escolas paroquiais. 

Fizemos-lhe a vontade, se não no todo, pelo menos em parte, conservando 

ainda algumas que temos cuidadosamente guardado como padrões eternos de 

vergonha e aviltamento (AHCML, Ofícios Expedidos, B025/01, ofício de 

14/12/1882, documento s. p.).  
 

E se é certo que as citadas palavras traduzem um aspecto contraditório do 

pensamento de Teófilo Ferreira – falamos, claro, da nomeação dos docentes 
2
 –, não menos 

verdadeiro será ver nelas a expressão de uma vontade de autonomia na condução das políticas 

educativas; vontade essa que tem, obviamente, como fulcro o novo modelo de organização 

escolar (o único capaz de atender um elevado número de alunos). Mas não é só possibilidade 

de universalizar o ensino primário que nesse momento se vislumbra. Na verdade, e com a 

institucionalização do princípio da livre nomeação, cria-se também a oportunidade de recrutar 

um corpo especializado de professores. A este respeito, a intervenção que Teófilo Ferreira 

profere na Câmara dos Deputados, no mês de Junho de 1890, quando se sente já o regresso às 

políticas de centralização, é suficiente para nos levar a antecipar as mudanças que tiveram 

lugar durante o período de gestão descentralizada. Na tribuna, o ex-vereador confessa então 

ter chamado da “província alguns dos mais hábeis e distintos professores, que conhecia muito 

bem, por ter presidido aos seus cursos” (Ferreira, 1890, p. 21).  

                                                 
2
 A este propósito, escutemos o que Teófilo Ferreira afirmara em sessão da Câmara de 24/10/1881: “Em minha 

opinião […] a câmara não pode autorizar a nomeação de novos professores sem concurso, e se o fizer pode 

compelir os magistrados que interferem na execução das novas leis de instrução primária a fazer-lhe interpretar 

convenientemente o que é de si claro e óbvio; porque os maus exemplos sendo contagiosos, podem comunicar-se 

a outras municipalidades e em pouco tempo tudo seria anarquia e desordem” (Archivo Municipal de Lisboa, 

sessão de 24/10/1881, p. 557). 
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2.2. O mandato de Teófilo Ferreira como vereador do pelouro da instrução (1882-1883)  

 

Começamos por reforçar um pressuposto da intervenção educativa de Teófilo 

Ferreira: o de que uma experiência inovadora nas escolas municipais de Lisboa teria 

necessariamente de assentar num corpo docente qualificado. Em Janeiro de 1883, 65% dos 

professores do sexo masculino que lecionavam na capital possuíam o curso normal (Silva, 

2008); situação em grande parte resultante de um criterioso recrutamento de antigos alunos da 

Escola Normal, desde o final de 1881 (abrangendo ainda os últimos meses do mandato de 

Elias Garcia). Sublinhamos também a intenção de o vereador da instrução equiparar os 

vencimentos dos professores das escolas centrais e paroquiais, medida aprovada na sessão da 

Câmara de 26/1/1882 (Ferreira, 1883). 

Para além do corpo docente, Teófilo Ferreira manifesta particular sensibilidade 

pelo tema da arquitetura escolar. Há, de fato, da sua parte o entendimento de que a rápida 

generalização da escola central exigia a construção de edifícios com várias salas de aula e 

outros espaços para novas funções. E é nesse sentido que propõe, na sessão da Câmara de 

9/2/1882, a elaboração de um plano geral de edificação de escolas centrais (Ferreira, 1883). O 

intento, porém, revelar-se-ia inconsequente, sobretudo pela ausência de terrenos municipais 

para o mencionado fim. 

Mais consequentes foram outros projetos. Entre eles, o da criação do Museu 

Pedagógico Municipal de Lisboa e da biblioteca anexa, em 1882-1883, encarados então como 

recurso determinante para o ensino intuitivo e para a própria renovação educacional – uma 

vocação presentista (Peña Saavedra e Fustes, 2005). Deve, aliás, ser salientado o fato de as 

bibliotecas escolares, de igual modo consideradas bibliotecas municipais, isto é, abertas ao 

público, constituírem um importante eixo da política educativa do município no biênio de 

1882-1883. De resto, uma das personalidades com relevante protagonismo nesse período é 

precisamente o bibliotecário-geral do município, Feio Terenas. 

Importa também recordar que é no mandato de Teófilo Ferreira, exatamente em 

Abril de 1882, que se inaugura o já citado jardim-de-infância Froëbel, situado no Passeio da 
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Estrela. A ideia partira do próprio vereador da instrução, sensibilizado para esse tipo de 

instituições no Congresso Internacional de Pedagogia realizado em Bruxelas, no ano de 1880 

(Ferreira, 1883).  

Não podemos, ainda, deixar de referir o interesse de Teófilo Ferreira pelo ensino 

profissional. A primeira iniciativa nesse domínio apresentara-a na sessão da Câmara de 

9/3/1882; tratava-se de um conjunto de propostas dizendo respeito à criação de aulas de 

desenho profissional, à abertura de cursos noturnos dessa disciplina, bem como à fundação de 

uma escola de aprendizes (Ferreira, 1883). Uma iniciativa que, não obstante ter sido 

momentaneamente posta de parte, estará na origem da Escola Primária Superior Rodrigues 

Sampaio.  

Por outro lado, e no que concerne especificamente à escola graduada, Teófilo 

Ferreira manifesta o entendimento de que a complexidade desse modelo organizativo exigia 

um conjunto de normas que considerasse as suas especificidades. Daí a aprovação, na sessão 

da Câmara de 14/12/1882, de um normativo – o Regulamento Provisorio das Escolas 

Centraes do Municipio de Lisboa (Imprensa Nacional, 1883). Trata-se de um texto 

importante, seguramente tutelado por Teófilo Ferreira, e na medida em que define a estrutura 

organizativa do modelo escolar que ainda hoje nos é familiar. Na verdade, tem em primeiro 

lugar de dizer-se que o normativo consagra o ensino simultâneo e a classe como “módulo” da 

organização escolar.  

Por outro lado, e como não podia deixar de ser, o documento dedica particular 

atenção aos programas de ensino e aos horários escolares (enfatize-se a substituição do dia 

pela semana como unidade temporal para a distribuição do trabalho escolar), à escrituração 

escolar, às disposições relativas aos docentes (estabelece, por exemplo, a existência de 

professores com perfil de especialistas a par de professores com perfil de generalistas), bem 

como à figura do diretor (decisiva no sentido de conferir unidade orgânica à escola graduada) 

e à de um órgão que, na sua gênese, se lhe constitui como contra poder: o conselho escolar. 

Uma última nota para dizer que coube a Teófilo Ferreira desenvolver o ensino da 

ginástica e exercícios militares, além de organizar os batalhões escolares, de inspiração 
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francesa. Ferreira concebe de fato a educação associada à preparação militar e ao ensino de 

um conjunto de noções de higiene, ou não fosse ele, além de professor do ensino primário, 

médico por formação. A este respeito, as suas palavras, com as quais encerramos esta secção, 

são bem expressivas: “Se importa a todos conhecer como se fabrica o vidro e a pólvora, não 

interessa menos aprender a prolongar a vida, a conservar e melhorar a saúde” (Ferreira, 1884, 

p. iv). 

 

3 O editor de O Ensino: Revista de Instrucção Primaria 

 

Teófilo Ferreira preencheu o hiato entre os dois cargos legislativos que ocupou - 

vereador da Câmara de Lisboa e membro da Câmara dos Deputados – dedicando-se à 

editoração de uma revista destinada aos interesses do professorado primário português. Tendo 

em vista a difamação pública que sofreu e que teria coincidido com sua saída da função que 

ocupava junto ao pelouro da Instrução Pública,
3
 arriscaríamos aqui a hipótese de que, ao criar 

a revista, instituiu para si um lugar privilegiado de produção de ideias, um espaço público 

onde pôde estabelecer interlocução não apenas com seus pares, mas, principalmente, com o 

professorado primário, categoria que procurou representar no período da vereança e que 

poderia dar sustentação à continuidade de suas pretensões políticas, pouco mais tarde 

efetivadas com seu ingresso na Câmara dos Deputados, cargo que ocuparia até à proximidade 

de sua morte, em 1894. 

O periódico O Ensino: Revista de Instrucção Primaria, editado em Lisboa entre 

1885 e 1890, contou com a direção de Teófilo Ferreira, cuja autoridade pedagógica emergia 

da função exercida como professor e diretor da Escola Normal. Somam-se a este fato, sua 

formação em medicina e a atuação política na cidade de Lisboa, como já foi relatado. 

Portanto, a autoridade pedagógica aliada ao prestígio político conferia legitimidade ao seu 

                                                 
3
 Coincidindo com o término de seu mandato de vereador, em 1883, Teófilo Ferreira foi alvo de vários 

processos, entre eles uma denúncia de “atentado ao pudor” que o levou à prisão. A situação, classificada pelos 

seus correligionários de “campanha vil e caluniosa” repercutiu na imprensa e nos círculos políticos de Lisboa, 

contribuindo não só para a amargura que caracterizou seus últimos anos de vida, mas também para certa 

“martirização” do personagem. Ver a respeito Luís Viana (verbete) In  Nóvoa, A. (Diretor), 2003, p. 554. 
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discurso que extrapolava as fronteiras da capital e atingia os professores dos concelhos mais 

distantes.   

Com periodicidade mensal durante o primeiro ano (1885) passando em seguida a 

ser publicada quinzenalmente, O Ensino tinha sua redação e administração situada à Rua da 

Bitesga, 57 e era produzida na Typographia de Eduardo Roza. Os recursos materiais para a 

impressão e distribuição do periódico originavam-se da venda anual de assinaturas para todo 

o país. A partir da análise empreendida no impresso entre 1885 e 1887, foi possível observar  

certo equilíbrio entre os artigos alocados na categoria noticiosos e pedagógicos que juntos 

chegavam a constituir 75% dos temas abordados pela revista. Embora em menor porcentagem 

(25%) os temas argumentativos, expressos na seção intitulada Discussão, assumiam maior 

importância seja pela extensão das matérias que ocupavam várias páginas da revista, seja pelo 

impacto provocado no professorado de todo o país tendo em vista os temas ali abordados.
4
  

Para se compreender a pertinência do estudo deste periódico, é necessário 

remeter-se ao campo político
5
 no qual se produziram as ideias e ações de seu diretor em 

relação à profissão docente. Além de professor normalista formado em Marvila (1869), foi 

professor e diretor da Escola Normal de Lisboa praticamente até a sua morte, em 1894. 

Colaborou em diversas revistas pedagógicas como Froebel, Gazeta Pedagogica, Revista da 

Sociedade de Instrução do Porto e Revista Semanal do Clero e do Professorado, além de 

fundar e dirigir a revista O Ensino. Em 1878, após concluir o curso da Escola Médica de 

Lisboa, foi eleito vereador da Câmara Municipal desta cidade (1879-1883) e, entre 1890 e 

1894, na condição de deputado, manteve intensa atividade política com intervenções 

sistemáticas no campo da educação popular e do magistério primário.  

                                                 
4 Convém esclarecer que o referido periódico teve três subtítulos ao longo de sua trajetória: Revista d’Instrucção 

Primaria - entre 1885 e 1887; Revista Pedagógica d’Instrucção Primaria entre janeiro de 1888 e janeiro de 1889 

e a partir daí Revista Pedagógica Portuguesa (Nóvoa, 2005). A problematização a respeito da mudança de 

nomenclatura, apesar de pertinente, foge ao escopo deste trabalho pelo fato de não termos tido acesso aos 

exemplares produzidos entre 1888 e 1890.   
5
 A noção de campo político fundamenta-se nas reflexões de Bourdieu (2000, p. 164), ou seja “ o lugar em que 

se geram, na concorrência entre os agentes que nele se acham envolvidos, produtos políticos, problemas, 

programas, análises, comentários, conceitos, acontecimentos, entre os quais os cidadãos comuns, reduzidos ao 

estatuto de ‘consumidores’, devem escolher, com probabilidades de mal-entendido tanto maiores quanto mais 

afastados estão do lugar de produção.” 
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Em Portugal de oitocentos, as políticas voltadas para formação docente 

ambicionavam   formar um professor culto, conhecedor de seu ofício, portador de uma cultura 

científica e pedagógica aprofundada, ao mesmo tempo que se almejava um professor 

“missionário” ao serviço da estabilidade do regime e da ordem social instituída. A conduta 

social, política e religiosa dos candidatos ao magistério possuía muito peso na admissão às 

escolas normais. Da mesma forma, a inserção e progressão na carreira dependiam desses 

atributos, embora a imprensa da época seja unânime em apontar a falta de prestígio e 

reconhecimento social da profissão.   

Em seu primeiro número (31/01/1885), na sessão Discussão, a revista O Ensino 

dedica-se a apoiar as reivindicações dos professores primários e traz à baila a polêmica 

questão da centralização x descentralização do ensino em Portugal. 

 

3.1. O binômio centralização x descentralização do ensino português 

 

A reforma de ensino de D. António da Costa (1870) já preconizara a 

descentralização do ensino, combatendo a ação direta do Estado na instrução primária 

portuguesa. A dita reforma propugnava a ideia de que a escola primária fosse dotada pela 

paróquia, auxiliada pelo município na insuficiência dos meios paroquiais e pelo Estado caso 

os municípios se encontrassem em dificuldades.  Em 1881, com a implantação da reforma 

Rodrigues Sampaio, instituída desde 1878, passa a vigorar o princípio da descentralização do 

ensino (Carvalho, 2008). 

Apesar de aprovar a medida, Teófilo Ferreira critica a precipitação com que a 

mesma se fez, surpreendendo os municípios que não tiveram tempo suficiente para se 

habilitarem financeiramente por falta de previsão orçamentária. Muitos concelhos ensejavam 

o restabelecimento do antigo regime e, na visão de Teófilo, dispunham-se a “entregar nas 

mãos do Estado um serviço que, por sua natureza peculiar, devia ser desempenhado pelas 

localidades” (Ferreira, 1885, v.1, n.1, p. 4). Em sua opinião, era impossível ao poder central 

preocupar-se com questões inerentes ao ensino popular que possui necessidades específicas e 
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particulares. Entretanto, reconhecia que os professores pudessem perder transitoriamente 

algumas das vantagens que possuíam quando recebiam seus proventos do Estado. Alegava, 

ainda, que as irregularidades que motivavam suas queixas tenderiam a desaparecer na medida 

em que as vereações se compenetrassem das obrigações devidas.  

No terceiro número da revista (31/03/1885) a sessão Discussão trazia como 

subtítulo os clamores e as representações do professorado. O diretor admite, então, que 

começavam a chegar à redação cartas dos colegas que o informavam da lamentável situação 

na qual se encontravam, pois a maioria das câmaras municipais deixava de cumprir suas 

obrigações e atrasava os salários dos professores, afastando-se, portanto, da execução das leis 

e do espírito norteador da reforma.  

O professorado e a eschola primaria estão, infelizmente, por quasi todo o 

paiz em circumstancias muito mais difficeis do que aquellas em que jaziam 

nas épochas anteriores á da publicação das leis de 2 de maio de 1878 e 11 de 

junho de 1880, fazem apenas excepção a esta regra tão geral a liberalíssima 

Camara de Lisboa, que, em sua sessão de 26 de novembro de 1882, sob 

proposta do director d’esta revista, então vereador do pelouro da Instrucção, 

votou que o ordenado fixo de todos os seus professores fosse de 300 mil réis 

annuaes, afora o subsídio de 100 mil réis para renda de casas e gratificações 

a que por lei tiverem direito (Ferreira, 1885, v. I. n. 3, p. 33). 
 

O autor concorda que são irrisórios os proventos do professor primário, qualifica 

como “criminoso” o atraso dos pagamentos, o desleixo da maioria dos municípios e a apatia 

dos que deveriam vigiar para que as coisas não chegassem a tal extremo.  

A crescente decepção com os resultados desastrosos de um processo 

descentralizador que foge aos propósitos iniciais leva-o a retratar-se um ano depois nas 

páginas do mesmo periódico:  

Fomos e somos apologistas da descentralisação do ensino primario e só 

d’este systema administrativo esperavamos a melhoria das condições 

economicas do professorado, e maior propagação da instrucção popular, 

porque julgavamos existir nos municipios a verdadeira comprehensão dos 

principios democraticos que, no presente século, invadiram as diversas 

camadas sociaes. (...) Enganámo-nos. E hoje não nos repugna confessar que 

se não estava preparado para receber a dadiva que nos offertaram as leis de 2 

de maio de 1878 e 11 de junho de 1880. Compunge-nos a confissão; mas 

forçoso é faze-la para ficarmos bem com a nossa consciencia (Ferreira,  v. II, 

n. 10, 1886, p. 145).  
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A mudança de opinião justifica-se pelo fato de chegarem cotidianamente à 

redação protestos de professores das diversas cidades, vilas e aldeias portuguesas contra a 

incúria das câmaras municipais, governadores, juntas de distrito, inspetores de ensino. 

Alegava o autor que estes não possuíam “ouvidos para escutar o ruido que por esse paiz fóra 

sáe dos lábios timoratos d’esses obscuros obreiros chamados - professores primários” (idem, 

p. 146). 

O Ministério da Instrução Pública 
6
 seria instalado pela segunda vez em Portugal 

em 1890, optando-se pela centralização nesse departamento estatal de tudo o que dizia 

respeito à instrução primária. Em sua passagem pela Câmara de Deputados, Teófilo Ferreira 

faz sua primeira intervenção acerca de assuntos educacionais na sessão de 26 de junho de 

1890, quando justifica a criação desse Ministério. Contrariava, assim, sua defesa pela 

descentralização do ensino, demonstrando a evolução do seu pensamento, ao mesmo tempo 

em que revelava um coerente interesse pelos assuntos educacionais e, especialmente, pela 

situação do professorado primário.  

 

3.2. Em defesa dos interesses dos professores 

 

A revista O Ensino dedicou-se a defender os interesses dos que se dedicavam ao 

magistério primário e, nos números analisados, Teófilo Ferreira se reportava às reclamações 

provenientes das diversas províncias, notadamente as vindas dos professores em exercício nos 

concelhos rurais. Em sua opinião seria impensável continuar a “suffocar a voz da justiça e o 

grito dos opprimidos” e, como alternativa, propunha o único meio para tentar aniquilar 

“tamanha  prepotencia e insensatez tão desmesurada” - a organização de todo o professorado 

em associações de classe para impor seus interesses às autoridades que “conhecendo só os 

deveres para nos opprimirem, olvidam suas obrigações para nos rebaixarem.” Os 

                                                 
6
 Por decreto de 5 de abril de 1890, no governo de Antonio Serpa Pimentel, o órgão seria novamente instalado, 

denominado agora Ministério da Instrução Pública e Belas-Artes. Entretanto, funcionou apenas por dois anos, 

sendo extinto em março de 1892 no governo de José Dias Ferreira.  
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acontecimentos reclamavam uma interferência direta do governo e o redator aconselha a 

reunião dos professores num mesmo pensamento convencendo-os de que “a união faz a força” 

(Ferreira, v.II, n. 10, 1886, p. 147). 

A partir dessa perspectiva, liderou, amparado pela visibilidade da revista, a 

iniciativa de criar uma Federação do Professorado Primario Português no que foi apoiado 

pela Associação dos Professores Primários de Lisboa, existente desde 1880. As bases gerais 

que deveriam nortear a proposta podem ser resumidas em cinco itens: a) agremiação de todos 

os professores primários elementares, complementares e especiais de nomeação régia ou pelas 

câmaras municipais em exercício em quaisquer escolas públicas; b) propagação e 

aperfeiçoamento da instrução popular pelo concurso individual ou coletivo da classe; c) 

realização de congressos de caráter nacional e internacional nos quais se discutiriam questões 

de interesse pedagógico e econômico em relação à escola e ao professorado; d) solicitação aos 

poderes públicos para que fossem promulgadas leis de caráter permanente em que se 

assegurasse às viúvas e órfãos dos professores o usufruto de pensões vitalícias ou 

temporárias; e) dar início a todos os projetos que visassem a melhoria moral, pedagógica e 

econômica das escolas e do professorado primário (Ferreira, v.II, n. 11, 1886, p. 163).  

A ideia da Federação alastrou-se pelo país, centenas de cartas foram endereçadas 

à redação da revista e, finalmente, foi nomeada uma comissão para elaborar os estatutos da 

associação composta por Teófilo Ferreira, Domingos Coelho Ribeiro e Arthur Lucas Marinho 

da Silva. Uma comissão de professores primários do Porto enviou um entusiasmado ofício de 

adesão e, inspirados neste projeto, fundaram e publicaram em Vila Nova de Gaya, um jornal 

denominado Federação Escholar.  

Teófilo Ferreira possuía plena convicção de que só através da Federação os 

professores primários portugueses poderiam aspirar às vantagens a que tinham direito e que 

lhes eram usurpadas pela incúria das autoridades administrativas que confiavam na fraqueza 

proveniente da fragmentação da categoria.
7
 

                                                 
7 Na verdade, foram diversas as tentativas de levar adiante associações docentes em Portugal nos fins do século 

XIX.  Em 1854, por iniciativa de Luiz Felipe Leite, fundara-se a Associação dos Professores do Reino e das 
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4 Considerações finais 

 

O pensamento de Teófilo Ferreira impôs-se pela paixão e pela coerência com que 

tratou os assuntos educacionais, particularmente no que à situação do professorado primário 

disse respeito. Porém, tal coerência significa compreender a evolução do pensamento desse 

ator em função das condições em que desenvolveu a sua experiência social. Na verdade, só a 

essa luz se torna possível perceber uma mudança doutrinária tão radical como seja o 

abandono da tese da descentralização, depois de sustentá-la durante vários anos. Para Teófilo, 

sublinhe-se, o que estava verdadeiramente em causa era a dignificação do professorado 

primário; impunha-se, por isso, libertá-lo das arbitrariedades dos municípios – algo que, como 

vimos, revestirá diversas formas de intervenção, passando, inclusive, pela proposta de criação 

de uma Federação Nacional de Professores.   

De resto, as opções pedagógicas de Teófilo Ferreira, porventura melhor 

compreendidas enquanto verador do pelouro da instrução da Câmara de Lisboa, colocam o 

professor no centro da mudança. Há, de fato, da sua parte a assunção de que a inovação 

educacional exigia um novo profissional, mais qualificado e aberto à troca de ideias e de 

experiências. Aliás, é esse pressuposto (concretizado no recrutamento de uma base alargada 

de antigos normalistas) que possibilitará, ao longo dos anos de 1880, a afirmação da 

“pedagogia moderna”, através, designadamente, da disseminação do modelo de escola 

graduada, mas também da valorização dos ensinos infantil e profissional, da criação de 

bibliotecas escolares… Uma ampla experiência educativa que tem como suporte a circulação 

internacional de ideias e práticas inovadoras, de que Teófilo Ferreira é, obviamente, 

protagonista privilegiado (recorde-se, tão-só, a sua passagem pelo Congresso Internacional de 

Pedagogia realizado em Bruxelas). 

                                                                                                                                                         
Ilhas, em 1880 professores normalistas criaram a Associação dos Professores Primários de Lisboa. Os esforços 

em prol da criação da Federação do Professorado Primário Português, protagonizados por Teófilo Ferreira datam 

de 1886, sendo também relevantes as iniciativas de Bernardino Machado no âmbito dos Congressos Pedagógicos 

de 1892 e 1897. Neste último ano, cria-se a Associação dos Socorros Mútuos do Professorado Primário 

Português que marcará o regresso a uma perspectiva mutualista do movimento associativo. Ver a respeito Nóvoa 

(1986). 
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Impõe-se, por último, dizer algo no que concerne aos fenómenos de autoridade, de 

influência e de prestígio que marcam as relações de Teófilo Ferreira com o professorado 

primário, designadamente enquanto diretor de O Ensino. Trata-se aqui de enfatizar o processo 

comunicacional estabelecido ao redor da publicação periódica, que fixa, como se viu, uma 

agenda de questões consideradas relevantes. Estamos em crer que Teófilo entendeu essa base 

de interesse comum como fundamental para as suas pretensões políticas.   
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Resumo 

 

Esta comunicação tem por objetivo apresentar e discutir as ideias pedagógicas e a atuação 

política de Teófilo Ferreira, médico, professor e diretor da Escola Normal de Lisboa (1873-

1893), vereador no município da capital (1879-1883) e membro da Câmara dos Deputados 

(1890-1894). Enquanto vereador, em particular durante o período em que lidera o pelouro da 

instrução, Teófilo desenvolve importante ação pedagógica. Os assuntos que lhe merecem uma 

atenção especial têm quase sempre como fulcro a escola graduada ou central - um modelo 

organizacional que se consolida no último terço do século XIX e que não mais abandonou a 

nossa paisagem pedagógica. O que se pretende abordar é a forma como o citado ator, num 

período histórico em que ocorre a primeira grande experiência de descentralização do ensino 

em Portugal (enquadrada pela reforma de António Rodrigues Sampaio), perspectiva os 

problemas suscitados pelo aparecimento da escola graduada, na verdade, antes inexistentes. 

Confronta-se também a sua opinião com a de outros atores privilegiados, em especial, Elias 

Garcia. Posteriormente à sua atuação no pelouro da instrução, Téofilo criou e dirigiu a revista 

O Ensino: Revista d’Instrucção Primaria, uma das fontes mais seguras para se compreender 

as suas opções pedagógicas. Nesta revista, o ator encontra espaço para discutir a situação 

profissional docente, notadamente no que diz respeito às condições de trabalho, ao papel 

social do professorado e à fragmentação da categoria, questões diretamente articuladas ao 

processo de reformas que atravessou a política educacional portuguesa nesse período. 

Procura-se aqui articular o campo político (Bourdieu, 2000) onde Teófilo atuou com o campo 

de produção de suas ideias em relação a temas polêmicos como a 

centralização/descentralização da instrução pública e fortalecimento do associativismo 

docente através da criação de uma Federação Nacional de Professores.  

 

Palavras-chave: Teófilo Ferreira - instrução pública – escola graduada- profissão docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


